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:المقدمة

الـدرس تشـغل تزال وما شغلت والتي وأبرزها، اللغوية القضايا أهم من الداللي التطور يعد
قـدواللغوي، موتها أو األلفاظ حياة في يتدخل وما وأسبابه، وأشكاله، المعنى، تغير موضوع أن السيما

المجال هذا في اهتماماتهم على واستولى اللغة علماء ارتب. شغل اللغوي،وقد بالدرس الداللي الدرس ط
للمعنى، األبرز الحامل هي بمكوناتها اللغة تتعـرضألن أن البد للغة دراسة المفـرداتنىالمعـفأية

الدالليتهاودالال والتطور المختلفـةبالتالييشكل، اللغة قطاعات يشمل الذي اللغوي التطور من جزءاً
والداللة والصرف، والنحو، الصوت، أسـباباًوم. وهي هنـاك وأن تتطور، اللغة أن المقررة القوانين ن

بل لأللفاظ واحدة معان حول والتمركز والثبات الجمود عن تبتعد التي اللغات لتطور االتجـاه"كثيرة إن
تميـل فاللغة المركز، عن يبعدها اتجاه هو المكتملة، أو الدارجة، صورتها في وبخاصة للغة، الطبيعي

سواء التغير، نحـوإلى الجاذبـة العوامـل تياره توقف ال الذي الحد إلى المكان، عبر أو الزمن خالل
لغوي...المركز تغير كل في األساس تشكل للغة الخاصية . )1("هذه

يرى الذي نيدا الغربي اللغوي إليه يذهب ما ثابتـة"وهذا تظل أن يمكن ال الكلمات معاني أن
اال هذا في تنتقل الدوام على إنها آخربل وثقافي لغوي عامل ضغط تحت ذاك أو .)2("تجاه

المختلفة،إذاً بمستوياتها للتغيـريـوالدالليـةوالتركيبوالصرفيةيةالصوتفاللغة عرضـة ة
المنطوق بشكلها اللغـة"،وبخاصة تطـور أن من الرغم على أخرى، عن لغة الخاصية بهذه تنفرد وال

األحايين، بعض في بطيئاً يبدو قد الكلمـاتوتقدمها وصيغ النحوية، والعناصر والتراكيب، فاألصوات
فتـرة من تختلف، التي هي فقط، والتغير الحركة سرعة ولكن والتطور، للتغير كلها معرضة ومعانيها،

اللغة قطاعات من آخر إلى قطاع ومن أخرى، إلى .)3("زمنية

الو إلى البحث سيسعى الداللي التطور موضوع أهمية من علوانطالقا شـعراءيهقوف عنـد
والخالديين وكشاجم، الحمداني، فراس وأبي بالمتنبي، ممثلين الحمداني وأبي(البالط بكر، ).عثمانأبي

هؤالء اختيار في يعودوالسبب إنما عشوائياً، مهىلإليس فـيسبب الشعراء هؤالء إقامة بمدة يرتبط م
االعتبار بعين البحث أخذ حيث الزمنيالبالط، األطولالفترة هؤالءة قضاها الالتي الحمـدانيفي بالط

مجالس الدولةوفي مـنسيف يجعـل ما وهذا حياته، طيلة البالط هذا يبرح لم منهم بعضاً إن بل ال ،

ترجمة)1( باي، ماريو اللغة، علم طرابلس.د: أسس عمر، مختار ص1973أحمد ،156 .

تحقيق)2( التهانوي، علي محمد الفنون، اصطالحات كشاف عن راجعه. د: نقالً البديع، عبد الخولي،: لطفي أمين
تراثنا، د: وينظر. 1975،2/288سلسلة اللغة، فقه في الرابعة،. دراسات الطبعة العربي، الشرق دار األنطاكي، محمد
ص1969بيروت ،318 .

ترجمةدور: ينظر) 3( أولمان، ستيفن اللغة، في القاهرة. د: الكلمة الشباب، مكتبة بشر، ص1962كمال ،156.
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غيرهم، دون احتكاكيمثلونهؤالء، على بذلك فكانوا فيه إقامتهم لطول نظراً البالط لذلك اللغوية البيئة
مع وبالالوسطهذالوالحياتيةاللغويةطبيعةالمباشر عصرهم، ثقافة يمثلون فهم ذكرهتالي الجدير ومن ،

والفقـه، والفلسـفة العلوم أهل اللغة، وأهل واألدباء الشعراء جانب إلى يضم كان الدولة سيف بالط أن
والمجتمع والتاريخ، م. والفكر، من فيها وما الحياة بمفردات غنية لغوية خلفية لديهم كون ما ظاهروهذا

وسياسية واقتصادية وثقافية أن. اجتماعية االجتماعية الحياة اختيار التطبيقية،أما للدراسة يعـودفموذجاً
جوان كافة يشمل االجتماعية الحياة مصطلح أن ويهملإلى جانباً يخصص أن دون الحياة، ومنب آخر،

الجوانب واإلقامة: هذه بالسكن تتعلق التي الحيـاةالجوانب وأنماط واللبـاس،اليوميـة، والعـادات، ،
والشراب وغيرهاوالطعام الحكم وجوانب والفكر، والعقيدة، والدين ،...

عندو الداللي التطور في البحث تسليطيهدف إلى الحمداني البالط الغنـىالضشعراء على وء
لفترة العربيةاللغوي لغتنا ازدهار فترات علىإضا. من االطالع إلى العصرلغةفة والتطـورات،ذلك

األ وهي اللغة، عناصر بها تمر التي آلخـروالتغييرات سـياق ومـن آلخر، زمن من وكـذلكلفاظ، ،
على تطرأ التي هذاوداللتهااللفظةمعنىالتغييرات والسياق، المعجم غنـىبين يكسـبها الذي التطور

أنوتنوعاً، المعلوم يفمن المعجم في اللفظة عمامعنى الهوختلف فـي تكتسـبعليه حيـث سـياق،
والمتعددة المختلفة والمختلفةالمعاني والمتنوعة وتتغير، تتعدد التي المعجمية دالالتها المعجمعن ضمن

الداللي. الواحد التغير هذا كيفية بيان إلى البحث يهدف تنتظمـكما التي وقوانينه أنمـاطهوأسسه فـي
ومشهورة دراسةمعروفة أي اللفظة؛ حياة يسمى إلىوبا،ما الوصول ومعانيهالتالي اللفظة هذه دالالت
والجديدة معينالمتنوعة سياق وفي معين زمن أللفـاظ.في الدالليـة الفـروق بيان إلى كذلك ويهدف

واحدة، زمنية فترة شعراء من أكثر أو شاعرين عند بعينها اللفظةوردت حياة دراسة ويحاول.وبالتالي
ال اللغات أبرز على الوقوف بالبحث تأثيراً اللغات أكثر ولعل العربية، باللغة أثرت هـيتي العربية اللغة
اليونانية وتليها الفارسية، . اللغة

الذي المنهج البحثوأما عليه الوصفييقوم المنهج الحاصـلفهو التغير توصيف يرافق الذي
نوعه، وتعيين اللفظة حياةعلى دراسة يرافق الذي التاريخي المنهج إلى علـىإضافة وعرضها اللفظة

الدراساتالمعاجم هذه مثل تقتضيهما المنهجان وهذان ،.

مجملهيقومو في وفـقالبحث دالليـة، حقول في البحث مادة تشكل التي األلفاظ توزيع على
يتناول كونه حيث من البحث الطبيعة دراسةألفاظ ثم ومظاهرها، االجتماعية، عنـدحياة األلفـاظ هذه

البال عندشعراء وردت الذين األلفاظهمط موافقـة،هذه ذلـك ليظهـر المعاجم، على اللفظة عرض ثم
أومع السياقي، لمعناها المعجمي التغيرناها ذلك رصد ثم أصابهاالدالليتغيره نوعـهالذي ،وتحديـد

أكان بيناًتغييرسواء كان أم ذاته المعجم والسياقضمن األلفاظهذا. المعجم البحث يغفل لـمولم التي
داللتها، نظراًتتغير مقتضبة وقفة عندها داللتهافوقف في تغيير أي حصول .لعدم
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أبرز حقـولالصعوباتولعل فـي وتصنيفها األلفاظ تقسيم في تتلخص البحث واجهت التي
بعـض علـى الحصـول صعوبة إلى باإلضافة دالالت، من تحمل وما لفظة كل لطبيعة مناسبة داللية

األصي أمهاتلةالمراجع من تعد اللغةوالتي في .المراجع

جمعهـاو تـم والتـي ومظاهرها، االجتماعية الحياة على الدالة األلفاظ على البحث مادة تقوم
األلفاظ تلك تتناولها التي الموضوعات أساس على داللية حقول وفق العـودةوترتيبها خالل من وذلك ،

المذكورين الحمداني البالط شعراء دواوين .سابقاإلى

إلـى إضـافة اللغـوي، التطـور في والدراسات المراجع من جملة على البحث اعتمد وقد
مثل من األساسية القديمة اللغوية اللغـة:المصادر فقه في الصاحبي للسيوطي، المزهر لسيبويه، الكتاب
و جني، البن الخصائص فارس، للجاحظشرحالبن الحيوان للجواليقي، الكاتب .أدب

ال البحثاجعمروأهم اعتمدها الداللة(: التي الدايـة) علم فايز اللغـوي(و،للدكتور )التطـور

التوابللدك عبد رمضان وتور والتطور(، أيوب) اللغة الرحمن عبد النظرية(و،للدكتور بين الداللة علم
الكراعين) والتطبيق نعيم أحمد ا(و،للدكتور والتثقيف اللحن قـ) للغويمصنفات أحمـد ،دورللـدكتور

الكريم(و القرآن ولغة الجاهلي الشعر لغة بين الداللي عودةـل)التطور أبو خليل واحـدةعودة وهـي
الدرا وفكرتهمن مادته في منها البحث أفاد التي الحديثة .سات

ثالث رسائل؛ خمس بحثت، فيما فهي، بالبحث تتصل التي السابقة البحوث إلى اإلشارة وبقيت
األولى دكتوراه عبـد: رسائل لعلي الهجري الثاني القرن في العربي الشعر في الحضارة ألفاظ تناولت
والثانية زوين، والثالثـة: الحسين سـيوفي، محمـد لهاشم الجبرتي مؤلفات في المادية الحضارة : ألفاظ

رحالت في الحضارة لرجبألفاظ والغرناطي بطوطة وابن جبير حسن،ابن إبراهيم الجواد وألفاظعبد
حبيـبالحضا ماهر للدكتور معجمية دراسة الشدياق فارس أحمد مؤلفات في ماجسـتير.رة ورسـالتا

منهما والثانية:األولى الشذر، صلح لطيبة الجاحظ مؤلفات في العباسية الحضارة الحضارة: ألفاظ ألفاظ
أيضا حسن إبراهيم الجواد عبد لرجب الذهب مروج كتابه خالل من المسعودي فيقدأغلبهاو. عند مت

حجازي فهمي محمود الدكتور بإشراف القاهرة . جامعة

فيقع البحث أربعةمقدمة،: فيوأما و وخاتمةأبوابومدخل، ، .

المتبعإذ المنهج إلى واإلشارة منه، والهدف اختياره، وسبب البحث، أهمية بذكر المقدمة تعنى
الب موضوع تناولت التي السابقة الدراسات ذكر ثم الدراسة، عنفي الحديث ثم بالدراسة، تقسـيماتحث

أبوابه و . البحث

الخلفيـات عـن الحـديث يتم وفيه للبحث، األولي والتمهيد النظري التأسيس فيعد المدخل أما
وأسسه، وركائزه الداللي التطور لموضوع يتضمنالنظرية الـداللي،اًتعريفحيث التطـور بمصطلح
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ومجاالتهألاًوذكر التطور الجانبوهذا. سباب في للولوج تمهيداً سيكون إلـى. يالتطبيقـما إضـافة
واالسـتخدام المعجمي االستخدام بين الفرق سيبين الذي السياقي والمعنى المعجمي المعنى عن الحديث

ثم ومن للفظة، يالحدالسياقي حيث الداللي، الحقل مفهوم عن تتضـمنيث داللية حقول إلى البحث قسم
االجتماع الحياة أربعةوية،ألفاظ في تناولها التـيأبوابسيتم الفصـول من عدد باب كل تحت يندرج ،

التفرع أمكن كلما أصغر، داللية حقول إلى بدورها تتفرع رئيسية داللية حقول إلى وسيتضـمن.تنقسم
األولى فقرتين، فصل والثانيـة: كل والسياق، المعجم بين األلفاظ دراسة بعنـوان: ستتناول : سـتكون

و الصـوتيةدراسة النسج على الوقوف بهدف صوتيا وتحليلها األلفاظ دراسة ستتضمن لأللفـاظتحليل،
لمعرفة وصرفيا المعروفة، العربية للنسج مخالفتها أو وموافقتها لفظـةةالصرفياألوزانالمدروسة لكل
تغييرات هناك كانت لو فيما األوزان هذه على الحاصلة التغييرات لمعرفةوبيان ودالليا الداللي، التغير

الدخيلة األلفاظ في . السيما

الباب االجتماعيةألفاظاألوليتناول الحياة ومظاهر المدنية الحقـل: الشؤون هـذا ويتضمن
حقلفصولخمسة بموضوع منها كل فصلينفرد ضمن حقل كل يدرس فرعي :داللي

ايتناولاألولالفصل واإلقامةالحقل بالسكن الخاص الحقليقسمو: لداللي إلـىأيضـاًهذا
فرعيين يتعلق: هماحقلين والسياسية،ما اإلدارية يتعلقبالتقسيمات إقامةبوما ومنـاطقأماكن اإلنسان

الحقيشملحيثسكنه؛ علىلهذا الدالة السكاأللفاظ أمـاكننطبيعة وأنمـاطوأسماء هـذهاإلقامـة
واأل والوطن الدار تسمية عن كالحديث والمساكن، وصفاتهااألماكن .رض

االجتماعيةيتناولالثانيوالفصل والعالقات بالتعامالت الخاص الداللي يتضـمنو:الحقل
المجتمع أفراد بين االجتماعية العالقات على الدالة والمفردات األلفاظ الحقل والقـوانينهذا وطبيعتها، ،

لها أنماطالناظمة يتضمن كما الناس، بين االجتماعية . التعامالت

يليهث بأ: هووالثالثالفصلم الخاص الداللي والحقل المالية، والتعامالت الشؤون يبحثلفاظ
الحقل التعـامالتفيهذا وأنماط بشؤون يتعلق وما وتعامالته، وأسمائه المال أمور على الدالّة األلفاظ

شكّلت والتي الفترة، تلك في المجتمع أبناء بين التجارية والمبادالت للمجتمـعالمالية االقتصادية الخلفية
البالط شعراء فيه عاش . الذي

الو واألدبيةافهوالرابعفصلأما والفكرية العلمية بالمفردات الخاص الداللي يتضـمنو:لحقل
الـبالط شـعراء فيه عاش الذي للمجتمع الثّقافية الخلفية عن تعبر التي األلفاظ الحقل الحمـداني،هذا

العلوم والفكروأنماط الفترةو. ، تلك في المجتمع ثقافة تعكس األنماط . هذه
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وهولوالفص البدويةالخامس والمالمح باأللفاظ الخاص على:الحقل الدالة األلفاظ في ويبحث
ال المجتمع روح عن تعبر التي القديمة البدوية والسفرعربيالمظاهر والظعائن والرحيل كالقبيلة القديم،

وغيرها المفرداتوالترحال، . من

اليوميـةالبابأما والعادات الممارسات وأنماط الحياة مظاهر عن فيتحدث ويتضـمن: الثاني
ا خمسةلبابهذا يليفصولأيضاً بما تتمثل ، :

هوفصلال واألدواتألفاظ: األول اليضمو:اليوميةالحاجات علـىلفصهذا الدالّـة األلفاظ
ق من المستخدمة واألدوات حاجاتالحاجات من فيها بما الحمداني، البالط شعراء مرحلة في السكان بل
عامة حاجات و فردية، قبتمشخصية من حيثاستخدامها أشخاص؛ مجموعة الحقـلألفاظتقسمل هذا

داللينإلى الدالليا: هماحقلين عنالذياألوللحقل العامةألفاظيتحدث الـدالليوال. الحاجات حقـل
والثاني الشخصيةيتحد، والحاجات الزينة أدوات عن . ث

الثاني واألقمشة: هووالفصل األلبسة ال:ألفاظ هذا األلبسة،فصليتضمن على الدالّة المفردات
واألقمشة، وأنماطها، الفترةوأنواعها، تلك في المستعمل الزي بأشكال يتّصل ما وكّل .  وأصنافها،

الفصل أسـماءويتضمن:والشرابالطعامألفاظ: هووالثالثيليه عـن تعبـر التـي األلفاظ
ذوق عـن تعبر والتي إليها تحتاج مواد من بها يتّصل وما ومذاقاتها، وأنواعها، والمشروبات، األطعمة

المرحلة . تلك

الفص الرابعثم والصناعاتألفاظ: وهول والمهن الفصويبحث: الحرف المفـرداتفيلهذا
ا ألفاظ على كالدالّة التي والصناعات تمـارسلمهن التـي والطرق وأنواعها الفترة، تلك في سائدة انت

. بها

ويتناول ، الخامس والطّربفالفصل والسهر اللهو ومجالس الخمرة الفصـ:ألفاظ هـذا لوفي
عن وصفاتهاحديث وأسمائها، الخمرة، مفردات على الدالّة وم،األلفاظ بالمجـالسوأدواتها، يتصـل ا

فيهاالت تشرب مـن. ي المجـالس تلـك فـي يدور وما والسهر اللهو على الدالّة المفردات يتضمن كما
ولهو وفرح وغناء شرب دالليين.مظاهر حقلين إلى األول: هماويقسم الدالّـةويتضمن: الحقل األلفاظ

الخمرة إلى: على بدورها دالة: وتقسم وألفاظ وصفاتها، الخمرة أسماء على دالة وماألفاظ أدواتها، على
مظاهر من مجالسها في والسكريدور والشرب يتضمن. اللهو الذي الثاني الحقل علـىثم الدالّة األلفاظ
والمرح واللهو والغناء . الطّرب

الباب فهووأما والمعارك: الثالث الحرب وأمور والدولة الحكم ثالثـة،ألفاظ فـي ويبحـث
والسلطةفصول الحكم بطبيعة وأدواتهماأوتتعلق والمعركة والحرب الدولة، الترتيبهيو. مور :على
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ويشملال األول، وشؤونهما:فصل والسلطة الحكم على:ألفاظ الدالة األلفاظ الفصل هذا يتناول
و والسلطة الحكم وأمور وأنظمته، الحكم تسيير شؤون من بهما يتصل الملكيـة،ما والصـفات األلقاب

.الخالفةأحكامو

العربية:هووانيالثوالفصل والعادات والقيم السجايا بألفاظ الخاص الداللي يتضـمنو: الحقل
بهـا تمتّع التي واألخالق والعادات العربية القيم على الدالّة األلفاظ الحقل العصـر،هذا ذلـك إنسـان

والشجاعة والنجدة والكرم . كالمروءة

هووالفصل بأ: الثالث الخاص الداللي الحروالحقل وأدواتهمالفاظ والمعارك هـذا: ب يضـم
كـأدوات ألفـاظ، من بهما يتصل وما والقتال، والمعركة الحرب حقل في المستخدمة المفردات الفصل

السائدة الحربية واألنماط وصفاتها، وطرقه ووسائله الفترةفيالقتال إلى.تلك بدوره يقسم حقلـين: وهو
هما بأسماءألفاظ: دالليين وصفاتخاصة وألفاظالحرب وأحداثها، ووسائلهاها الحرب بأدوات . خاصة

الباب يأتي عنثم ليتحدث الدينألفاظالرابع والعقائد،الحياة والفلسفية أربعـةية يضـم والذي
: هيفصول

يتضمناألولالفصل الدين؛ألفاظ: الذي وأمور والعقيدة المفرداتالفصهذاويتناولالعبادة ل
العقي ألفاظ على والمعالدالة واإلسالم تلكدة في الدينية إ. الفترةتقدات المفردات هذه حقـولوتقسم لـى

العقيدة: هيفرعية بألفاظ خاص داللي يتضـمنان: حقل آخـرين فرعيين حقلين إلى بدوره يقسم : وهذا

تعالى اهللا أسماء على الدالة والدينوصفاته،الحسنىالمفردات والسنّة الشريعة دالليوحقل. ومفردات
الطقوس بمفردات الدينيةخاص بتلـك:والممارسات يتعلق وما والسنن الفرائض مفردات تتضمن وهذه

مرافقة دينية وممارسات أحكام من والثـواب.الفرائض العقـاب بمفـردات خاص داللي حقل وهناك
وا والجزاء اآلخرة على تدل ألفاظ من بها يتصل وما والشر الخير مفردات في ويبحث لثـوابواآلخرة،

إلى تقسم بدورها وهي شريرة، أم كانت خيرةً ألعماله، جزاء من اإلنسان يالقيه العقـاب،ألفـاظ: وما
واآلخرةو الثواب .ألفاظ

الفصل عنالثانيوأما وفلسفتهما،أ: فيتحدث والوجود الحياة الدالـةفيبحثلفاظ األلفـاظ في
إل العصر ذلك أبناء نظرة عن المعبرة المفردات بهاعلى المرتبطة واأللفاظ والوجود، الحياة .ى

الفص الثالثويليه علىلفاظاأل: وهول حيثالدالة والفناء؛ الموت الحقـلفلسفة هـذا يتضمن
أناس نظرة عن تعبر التي والزوال الفناء ومفردات والنشور، والبعث الموت ألفاظ على الدالّة المفردات

التي والمفردات الزمنية، الفترة المجالتلك هذا في .يستخدمونها
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الفصل ألفاظالذيالرابعثم في والبيئةيبحث األلفـاظهألفاظو:الطبيعة هي األلفاظ الحقل ذا
واألرض والمنـاخ بـالجو تتعلـق وعوامـل ظواهر من فيهما بما والبيئة الطبيعة مفردات على الدالّة

الم المتنوعة وأنواعها والنباتات البرية والحياة وطبيعتهاوالسماء الصحراء فيها بما الظواهر . تعددة

تلخص نتائج بمجموعة باب كل يختتم ثم حـدثتومن التي التغيرات أنواع إحصائية بصورة
مختصر بشكل داللي حقل كل ألفاظ علـى. في الدخيلـة لأللفاظ النتائج هذه من شيء إفراد إلى إضافة

. العربية

النهايو في الخاتمة نتائجتأتي لتعرض بابة مـنكل البحـث إليـه توصل ما تلخص كما ،
. نتائج
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:المدخل

وواسع غني موضوع في البحث كايقتضي والتقصـي، البحـث مـن كثيـراً الداللي، لتطور
يحيط بما والمتمعنة المتعمقة مـعبهوالمتابعة والمتجددة الحيوية اللغة طبيعة عليه تفرضها عوامل من

ال الحياة وتغييـرتجدد تجديـد إلـى بالضرورة تؤدي التي المتنوعة والمتطلبات اللغـةيومية ألفـاظ
تنعكس حيث عصرطبيعةودالالتها؛ اللغةكل أبناؤهعلى يتداولها جديـداًوهذا،التي لبوسـاً يعطي ما

تلمفردات بصورة وه أنروحهتناسب ذلك بدوية"، تكون فقد فيها، تعيش بيئة حضـللكلمة أو رية،البيئة
األطباء أو الرياضيون أو األدباء يستعملها كأن معينة، بيئة في وتزدهر تعيش الكلمة...وقد تعيش وقد

عـداددهراً فـي تحسـب حتى استعمالها وينقطع البلى يطويها وقد المعمرين، من تكون حتى طويالً
مر من تبعث أو اختفاء بعد تظهر قد ثم موتهاالموتى بعد وتنشر عصـرول.)1("قدها كـل أن نجد ذلك

تختلف قد ألفاظاً له،ألعنينتج السابق العصر العصرفاظ علـىكما أخرى ألفاظ تبقى وقد به، الالحق
استعمال وينتهي أخرى ألفاظ تموت وقد أوان، كل وفي عصر كل في بـينهاحالها اليوميـة الحياة في

تدل"وآخرزمن الذي الشيء ألن كثيرة؛ مدلوالت تتغير عناصـرهوربما أو طبيعته تغيرت قد عليه،
ذلك إلى وما به، المتصلة االجتماعية الشؤون أو وظائفه، ا. )2("أو التطـور موضوع فإن لـدالليلذا

فياًكثيريتطلب الخوض يريد نم قبل من والتمعن اللغوي الذوق التيهمن النظرية بالجوانب واإللمام ،
الد أمام الطريق لتمهد العملية الجوانبتتضمنإذ،هراسة الـداللي،هذه التطـور مفهـوم عن الحديث

ثـم اللغويـة، الظـاهرة هذه نتائج عن فالحديث ومجاالته، الداللي التطور ومظاهر وأسبابه، وعوامله
الداللي الحقل ومفهوم والسياق، المعجم بين المعنى عن . الحديث

الداللي: أوالً : التطور

الدالليـ1 التطور : مفهوم

وضـع ومن حال، إلى حال من االنتقال يفرضه شيء وهو الحياة، طبيعة تقتضيه أمر التطور
ومتعددة متنوعة ومظاهر أشكاالً يحمل وهو آخر؛ االقتصـادي،إلى والتطور االجتماعي التطور فهناك

ك المظاهر هذه إلبراز األفضل الوسيلة هي اللغة كانت ولما العلمي، والتطور الصناعي افـة،والتطور
حدوث لزاما كان بالشكلفقد فيها، والتطور يواكالتغيير جميعهاالذي السابقة التطورات ،ويعكسـهاب

العتبار البعض دفع ما كائناً"وهذا ثابتـةاللغة بقـوانين محكوم اللغة تطور وأن الذاتية، طبيعته له حياً

د) 1( العربية، للكلمة مقارنة تحليلية دراسة اللغة دمشـق. فقه دمشـق، جامعـة مطبعـة المبـارك، ،1960محمد
. 180،179ص

د)2( لغوية، بغداد. مباحث السامرائي، ص1971إبراهيم ،92 .
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الطبيعة في األخرى التطور مظاهر تحكم التي الداللـةماوهذا. )1("كالقوانين تطـور من نوعاً فرض
تحمله ذلكالتي ويظهر اللغة، مفردات يفرزهاا جديدة دالالت خالل الجديدةمن بمكوناته الجديد العصر
.المتطورة

السـائدو المفهـوم أفضل واقع إلى واقع من أو آخر، شكل إلى شكل من واالنتقال التغير يعد
م ليس المفهوم هذا أن غير التطور، انتقـااللمصطلح بالضرورة يكون ال قد التطور أن بمعنى عياريا،

ما مفردة على يحكم سلبيا التطور يكون فقد وتطورها، اللغة بموضوع يتصل فيما خاصة األفضل، إلى
واالنقراض والزوال اسـتخدام. بالموت يكـون ولـذلك دقيق، غير الشكل بهذا التطور مفهوم فإن لذا

الداللي(تركيب المجالأكثر) التغيير هذا في .دقة

لفظة نستخدم بـأن) تطور(وعندما الحكـم أو أفضـل، وضع عن الحديث بصدد لسنا فنحن
األفضل هو إليه االنتقال تم الذي الجديد لكلمة"الوضع المحدثين اللغويين استخدام أن ال) التطـور(كما

مرا من أكثر عندهم يعني ال فإنه عليه، والحكم التطور هذا تقييم لكلمةيعني .)2()"التغيير(:دف

يوردف القديمة اللغوية المعاجم في اللفظة جذور إلى منظور(بالعودة بـاب) ابن ) طـور(في

التالية تقول: الطور: "المعاني أطوار: التارة، الطَّور وجمع تارة، بعد تارة أي طَور بعد والنـاس. طَوراً
شتّى حاالت على أخياف أي و: والطَّور. أطوار ثعلـبالحال، وقال أطوار، خلقـاً: جمعه أي أطـواراً

حدة على واحد كل طَـور: واألطوار...مختلفة واحـدها والحـدود، والتـارات المختلفة ...الحاالت

الشيئين: والطَّور بين إلى.)3("الحد طور من االنتقال هو بل ضرورة، التقدم يعني ال التطور فمفهوم إذاً
التغير أي آلخر شكل من أي .آخر،

تحمله الذي المفردات معنى أي المعنى، إلى فيشير الداللة مفهوم الشـيء. أما هـو والمعنى
المتكلم كالم من الـداللي. المقصود الدرس ومجال اللغة دارسي معظم إليه يذهب ما هو المفهوم وهذا

هو السـائد"لديهم المفهـوم كـان وإن والتركيب، المفردات صعيدي على اللغوي المعنى هـودراسة
مسائل من بها يتعلق وما المفردات دراسة على الداللة علم .)4("اقتصار

أ منظور(وردوقد باب)ابن "دلل(في وتدلّل: دلل): عليه والدالّة: َأدلَّ بـه: انبسط، تـدل ما
حميمك صيده...على على يدّل كالبازي أقرانه على يدلُّ دال...وفالن يدلّـه الشيء على وداللـةًودلّه

د) 1( والتطور، العربية. اللغة الدول جامعة العربية، والدراسات البحوث معهد أيوب، الرحمن ص1969عبد ،39،37 .

اللغوي) 2( د: التطور وقوانينه، وعلله الطبعة.مظاهره المدني، مطبعة التواب، عبد مصررمضان ،1983األولى،
.9ص

الثال) 3( الطبعة صادر، دار اإلفريقي، منظور بن الدين جمال العرب، بيروتلسان .2004،9/7ثة،

د) 4( اللسانيات، دمشق.مبادئ الثانية، الطبعة الفكر، دار قدور، محمد ص1999أحمد ،279.
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والدليل: فاندّل فاندلَّ، ودللته إليه، به: سدده يستَدلُّ المانطالقاً.)1("ما هذا الداللـةمن أن نسـتنتج فهوم
ا إلى تدلنا: أللفاظبالنسبة ما كالمههي من المتكلم هدف توضح معان من .عليه

فارس(ويورد باب) ابن أصالن: "فيقول) دلَّ(في والالم بأمـارةأحدهما: الدال الشـيء إبانة
الشيء في اضطراب واآلخر قولهم. تعلّمها، الطريق: فاألول على فالناً فـياألمـارة: والدليل. دلَلْت

والداللة. الشيء الداللة نبي يعبر.)2("وهو فارس ابن واإلشـارةوقول المعنى بيان تعني الداللة أن عن
للسامعإليه وإيضاحه الداللة. ، مفهوم بكلمـةأما عليـه يصـطلح بمـا عنـه عبروا فقد الغربيين عند

)semantic (بريال ميشال عند ظهر ما أول ظهر عندهمالذي تعني لتغيـرات"وهي التاريخية الدراسة
الكلمات .)3(" معاني

يكون الداللةمفوعليه المفردات":هوم تحمله الذي عنهـا. المعنى تحـدث أنـواع وللداللـة
وتوس)4("اللغويون المقام، هذا في عنها الحديث تفصيل عن يغني بما ذلك في .عوا

منظور،) 1( ابن العرب، . 11/248،247لسان

مقاي) 2( تحقيقمعجم زكريا، بن فارس بن أحمد الحسين أبو اللغة، العرب،: يس الكتاب اتحاد هارون، محمد السالم عبد
.2002،2/259دمشق

)3(Genneral semantics and comtemporary thomism, Margaret Groman, University of

Nebraska Press, Lincoln 1962, p2.

هي) 4( تسعة، األنواع االجتماعية: هذه التخاطب: الداللة لغة في معروف معنى على اللفظ داللة .هي

االصطالحية العلوم: الداللة من علم علماء عليه اتفق ما على اللفظ داللة .  هي

االلتزام الشعبهي: داللة على الوطن كداللة مفهومه، عن خارجا يكون ما على اللفظ .داللة

التضمن والتربية: داللة والتعليم العلم على المدرسة لفظ كداللة مفهومه، من جزء على اللفظ داللة .   هي

الحافة معينة: الداللة إلشارة الذاتية الداللة على زيادة تأتي التي اإلضافية المعاني مجموع .هي

الذاتية لغوي: الداللة غير حدث أو شخص أو شيء من عليه تدل ما وبين اللغوية اإلشارة بين العالقة .هي

المعجمية المعاجم: الداللة في األلفاظ معاني .  هي

النحوية اإلعراب: الداللة حركات من أو العبارة ترتيب من المستفاد المعنى .هي

الوضعية الداللة أو اللغوية داللة:الداللة نحو لها، الموضوعة المعاني على األلفاظ داللة ) الكتـاب(و) المدرسة(هي

مسمياتها) الثوب(و د: ينظر. على واألدب، اللغة في المفصل د.المعجم يعقوب، العلـم.إميل دار عاصـي، ميشـال
بيروتللماليي األولى، الطبعة والتط: وينظر.1987،1/636،635ن، النظرية بين الداللة دعلم نعـيم.بيق، أحمـد

بيروت األولى، الطبعة الجامعية، المؤسسة ص1993الكراعين، بعدها95، و. وما جرمـان كلـود الداللة، وعلم
ترجمة لوبالن، دمشق. د: ريمون الفاضل، دار لوشن، الهدى ص1994نور اللغوي،. 6، الدرس وآفاق واللسانيات

دمش. د األولى، الطبعة الفكر، دار قدور، ص2001قأحمد ،162-177  .
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هو الداللي التطور مفهوم يكون المعنـى: وهكذا أكـان سواء المفردة، على يطرأ الذي التغير
للكلمة األساسي المعنى انقرض لو حتى أو السابقة، الداللة من قريباً كان أم جديداً دالليا نتيجةالمتطور

لعوامل التاليةتعرضها الفقرة في نوضحها . عدة

وأسبابهـ2 الداللي، التطور : عوامل

عوامـل إجمال ويمكن اللغة، تطور في المؤثرة العوامل بتنوع الداللي التطور أسباب تنوعت
الداللي، العواملفيالتطور من :نوعين

خارجية والنفسية: عوامل والثقافية والتاريخية االجتماعية بالبيئة .تتعلق

داخلية والنحويـة: وعوامل واالشتقاقية الصوتية العوامل أو األسباب وهي نفسها باللغة تتعلق
االستعمال خالل من نميزها التي . والسياقية

الدكتور ومنهم العوامل، هذه على اللغويين معظم وافي(ويجمع الواحد عبد يـرى) علي الذي
أ يرجع كثيرة بعوامل تطورها في تتأثر اللغة طوائفأن ست إلى اجتماعيـة: "همها عوامـل إحـداها

العلمـي نشـاطها ومظـاهر وعقائدها، وتقاليدها، وعاداتها ونظمها، األمة، حضارة في تتمثل خالصة
ونزوعها وجدانها ومناحي الفكرية، واتجاهاتها العامة، وثقافتها تـأثر. جراًهلمو...والعقلي، وثانيهمـا

أخرى بلغات عوا. اللغة معاهـدوثالثتها تبذلـه ومـا باللغة، الناطقين قرائح تنتجه فيما تتمثل أدبية مل
بها واالرتقاء حمايتها سبيل من إليها وما اللغوية والمجامع إلى. التعليم السلف من اللغة انتقال ورابعتها

والفيزيولوجية. الخلف الجغرافية الظواهر في تتمثل طبيعية عوامل إليها...وخامستها هاوسادسـت. وما
ومتنها وقواعدها أصواتها وطبيعة نفسها اللغة طبيعة إلى ترجع لغوية .)1("عوامل

حضـارته تعكس المجتمع؛ مرآة اللغة ألن اللغة على بتطوراتها تنعكس االجتماعية فالعوامل
والفكريـة االجتماعيـة الحيـاة مظـاهر وتنوعـت رقيها وازداد األمم تقدمت فكلما وتطوره، ورقيه

عـنواالقتصا المعبـرة الجديـدة المصطلحات وتنوعت اللغوية االستخدامات اتسعت فيها والثقافية دية
عـن تعبـر االقتبـاس أو االشـتقاق طريـق عن جديدة مفردات بذلك وتظهر الجديدة، الحياة مظاهر

د) 1( والمجتمع، مصر،. اللغة النهضة، دار وافي، الواحد عبد د: وينظر.8صعلي الداللة، عمر،. علم مختار أحمد
الكويت األولى، الطبعة العروبة، دار ص1982مكتبة بعدها237، د. وما اللغوي، التطور دار. وعوامل حمـاد، أحمد

بيرو األولى، الطبعة ص1983تاألندلس، بعدها137، العاشـر. وما القـرن حتى اللغوي والتثقيف اللحن ومصنفات
د دمشق. الهجري، الثقافة، وزارة قدور، ص1988أحمد دار. 297-299، األنطـاكي، محمد اللغة، فقه في والوجيز

بيروت الثالثة، الطبعة ص1969الشرق، العر. 406-413، التراث في ومباحثه أصوله الداللة عبـدوعلم منقـور بي،
دمشق العرب، الكتاب اتحاد ص2001الجليل، ،70-72  .
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أدى جديدة أدوات و مخترعات اكتشاف الحالي العصر في فمثالً الجديدة، والمظاهر واألفكار المسميات
المخترعات هذه تناسب جديدة اصطالحية ومفردات اشتقاقات ظهور .إلى

ظـاهر تبرز وهنا جديدة مفردات منها فتقتبس مجاورة أخرى بلغات اللغة تتأثر الـدخيلوقد ة
العربية. والمعرب واليونانيـةوفي كالفارسية أخرى ولغات لهجات من اقتبست التي المفردات من كثير

و والالتينية .غيرهاوالتركية

تنتقـل أن يحدث فقد المفردات، لبعض الداللي بالتطور آخر إلى جيل من اللغة انتقال ويساهم
اسـتخداماً تسـتخدم أو األصـل، اللغة في عليه هي عما مختلفة بصورة آخر جيل إلى جيل من الكلمة

داللياًمغايراً تطورها إلى ذلك فيؤدي السابق .لالستخدام

الطبيع العوامل تسهم باألعضـاءكما تتعلـق التـي والبيولوجية والفيزيولوجية الجغرافية ية،
التطور بهذا لديه الوراثية والعوامل للفرد الجسدية داخليـة. والتشكالت عوامل فهي اللغوية العوامل أما

األصـوات هـذه ارتبـاط وقواعـد كلماتهـا، وعناصر ومتنها اللغة بأصوات تتصل ذاتها، اللغة في
العواملويتفق. والكلمات هذه على اللغويين .)*(معظم

منهاو أخرى عوامل العوامل هذه إلى المجـامع"يضاف كقيـام متعمـدة، مقصـودة عوامل
التي األلفاظ بعض على جديدة دالالت خلع إلى الحاجة وجود عند ذلك، بمثل العلمية والهيئات اللغوية،

جديدة سياسية أو اقتصادية، أو اجتماعية، حياة السـياقو. تطلبتها منها شعورية، ال أخرى عوامل هناك
مرة ألول الكلمة فيه نسمع الذي الفهم،...المضلل سوء الداللي التطور عوامل لـهومن عامـل وهـو

بموضوع اإلنسان"القياس"صلة قألن من عرف ما على يعرف، لم ما أسـاسيقيس على ويستنبط بل
فيستخر آخر حينا ويخطئ حينا، فيصيب القياس، جديدةهذا داللة العوامل...ج أصـوات: ومن تطـور

آخر معنى لها أخرى لكلمة مماثلة الكلمة تلك تصبح بحيث أيضـا...الكلمة، العوامل اختصـار: ومن
اختصارها قبل كاملة، العبارة تؤديه كانت ما منها واحدة كلمة فتؤدي آخـر...العبارة، عامـل وهناك

الحديث في دورانها كثرة أووعامل...وهو سياسـية لظروف لغة، كل في األلفاظ يصيب الذي االبتذال
عاطفية أو .)1("اجتماعية

يمكنو األسباب هذه ذكر يليبعد بما وأسبابه الداللي التطور عوامل :إجمال

وافي) *( الواحد عبد علي الدكتور كتمنهم والمجتمع(ابهفي والدكتور)اللغة فيرمضان، التواب اللغوي(عبد ،)التطور
قدور أحمد كتابهوالدكتور اللغوي(في والتثقيف اللحن فـي)مصنفات حمـاد أحمد والدكتور التطـورع(، وامـل

).اللغوي

د) 1( وقوانينه، وعلله مظاهره اللغوي ص. التطور التواب، عبد تحليلية: وينظر.114-111رمضان دراسة اللغة فقه
د العربية، للكلمة ص. مقارنة المبارك، بعدها185محمد د. وما التاريخي، اللغوي دار. والتطور السـامرائي، إبراهيم
الثانية الطبعة بيروتاألندلس، ص1981، ،30-32   .
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الكلمـ1 هذه وباستخدام ذاتها، بالكلمة ترتبط وهـذاعوامل مختلفة، سياقات في ووضعها ة
و الشائع بالمدلول بينمرتبط والسائد المختلفة والعصور الواحد العصر في للكلمة السائد

المتعددة األمم أفراد بين أو الواحدة، األمة مـا. أفراد بالكلمـة المرتبطـة العوامل ومن
السياق في الكلمة هذه وموقع الكلمة بأصوات .يتصل

واخـتالـ2 غيـره، عن تختلف التي طبيعته وقت فلكل العصر، أو الزمن هـذهعامل ف
مـوت أو جديـدة دالالت والدة وإلـى المفـردات، داللـة اختالف إلى يؤدي الطبيعة

أخرى ودالالت مفردات .وانقراض

أصـالًـ3 عليها وضع التي بالقاعدة مرتبط الكلمة فمدلول ذاتها اللغة بقواعد ترتبط عوامل
المدلول .هذا

االجتماعـ4 العوامل ضمن والعادات التقاليد أمور الـداللي،تدخل التطـور تسبب التي ية
التـي المفـردات دالالت في تغيرا معها تفرض جيل إلى جيل من تتغير التي فالعادات

التقاليد هذه عن .تعبر

وفـيـ5 أخـرى، إلـى لغة من أو أخرى إلى لهجة من االنتقال بسبب الكلمة داللة تتغير
ل داللي تغيير لحقها التي الكلمات من الكثير السببالعربية .هذا

ومجاالته3 الداللي التطور مظاهر : ـ

أ خالل من كتبهم في والمجاالت المظاهر هذه ذكر على القدامى اللغويون وأمثلـةعمل فكار
التطـورعرضو موضـوع إلـى مباشرة غير إشارات فكانت مختلفة، لغوية ظواهر عن حديثهم في ها

ومظاهره العرب. الداللي اللغويون كان قائمالمنوقد لعلم بعد فيما أسست التي القواعد هذه إلى سباقين
الحصر ال الذكر سبيل على ومنهم كتابه: بذاته، في والمنسـوب(الثعالبي المضـاف في القلوب ،)ثمار

في السكّيت المنطق(وابن في)إصالح قتيبة وابن الكاتب(، ورد؛)أدب عـنعنـدهمحيث الحـديث
عنوان تحت الداللي التطور موضعه: "مظاهر غير الناس يضعه أبي."ما الزبيديوعند كتابـهبكر في

العوام( قوله) لحن في العام تخصيص فكرة فيه أدرك فيه: "الذي يشركه وقد الشيء على يوقعونه ومما
في.)1("غيره مكي ابن الجنان(وعند وتلقيح اللسان في)تثقيف والخفاجي الغواص(، درة وابن)شرح ،

تحقيق: ينظر) 1( الثعالبي، والمنسوب، المضاف في القلوب القـاهرة: ثمار إبراهيم، الفضل أبو ص1965محمد ،543

بعدها وتحقيق. وما شرح السكّيت، ابن المنطق، المعارف،: وإصالح دار هارون، محمد السالم وعبد شاكر محمد أحمد
مصر الثانية، تحقيق. 284ص،1956الطبعة قتيبة، ابن الكاتب، األولى،: وأدب الطبعة الرسالة، مؤسسة الدالي، محمد

ص1982بيروت تحقيق. 21، الزبيدي، بكر أبو العوام، العروبـة،. د: ولحن دار مكتبـة التـواب، عبـد رمضـان
ص1964القاهرة بعدها206، .  وما
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البطليوس فيالسيد الكتّاب(ي أدب شرح في لديهم)االقتضاب المظاهر تلك وردت حيث أبـواب؛ : فـي

معه" فأدخلوا لواحد جاء وما واحد، على فقصروه ألشياء أو لشيئين جاء وما موضعه، غير وضعوه ما
أمثال.)1(..."غيره منهم المحدثين عند نجد التواب(الدكتور: وكذلك عبد والـدكتور)رمضان فـايز(،
عمر(والدكتور) دايةال مختار والدكتور)أحمد أيوب(، الرحمن والدكتور)عبد وغيرهم،) قدورأحمد(،

مقدمتهم وفي الغربيين، اللغويين بريال(وعند و)فندريس(و) ميشال أولمان(، بيير(و،)بالمر(و،)ستيفن
. )2(وغيرهم)غيرو

هؤالء هيمعظم مظاهر ثالثة الداللي للتطور أن إلى يسـمىالداللـةتعميم: ذهبوا مـا أو
وتخصيص المعنى، المعنىالداللةبتوسيع بتضييق يعرف ما الكأو استعمال مجال وتغيير مـا، أو لمـة

الداللة بانتقال .يسمى

توسيعهاف أو الداللة تعميم مجال وهو األول اسـم: المظهر بإطالق الكلمة معنى توسيع فيعنى
تشبهه أخرى أشياء على الواحد تماثلهالشيء يبين. أو كما بأنـه) الثعالبي(وهو فـي"معناه ينحصـر

كلّه الجنس على الجنس أنواع من خاص نوع اسم .)3("إطالق

األطفال لدى يلحظ ما أو"وهذا مالبسـة ألدنـى يشبهه ما كل على الشيء اسم يطلقون حين
األلفا. مماثلة مع تجاربهم وقلة اللغوي محصولهم لقلة نتيجة ذلك هـذا...ظويأتي من كثيرة أمثلة ونجد

كلمة مثل التعميم أو كـل" البأس"التوسع على تطلق أصبحت ثم بالحرب خاصة كانت معناها أصل في
.)4("شدة

ت: ينظر) 1( مكي، ابن الجنان، وتلقيح اللسان اإلسـالمية،: حقيقتثقيف للشـؤون األعلـى المجلـس مطر، العزيز عبد
ص1966القاهرة بعدها197، القسـطنطينية. وما الجوائب، مطبعة الخفاجي، الغواص، درة شرح ص1299و ،185،

تصحيح. 251 البطليوسي، السيد ابن الكتّاب، أدب شرح في األدبيـة،: واالقتضاب الطبعـة البسـتاني، أفندي اهللا عبد
ص1901روتبي بعدها114، . وما

فندريس،: ينظر) 2( القـاهرة: ترجمةاللغة، المصـرية، األنجلو مكتبة القصاص، ومحمد الدواخلي الحميد ،1950عبد
ص. 247ص أولمان، اللغة، في الكلمة ترجمة. 163-161ودور بالمر، الداللة، علم الجامعـة: و الماشـطة، مجيـد

بغداد ص1989المستنصرية، ترجمة. 109-112، جيرو، بيير الداللة، دمشـق. د: وعلم طالس، دار عياشي، منذر
ص1988 ،100-102 .

ص) 3( الثعالبي، والمنسوب، المضاف في القلوب د: وينظر.543ثمار الداللة، ص. علم عمر، مختار .243أحمد

د) 4( اللغوي، التطور ال: وينظر.125،124صحماد،أحمد. عوامل الداللة دعلم الفكـر،. عربي، دار الدايـة، فايز
دمشق األولى، ص1985الطبعة د. 306، العربي، والمعجم الداللة داود. وعلم الفـي، حسـين شريفة، أبو القادر عبد

دمشق األولى، الطبعة الفكر، دار ص1989غطاشة، د. 66، العربيـة، للكلمة مقارنة تحليلية دراسة اللغة محمـد. وفقه
ص .190المبارك،
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أيمظهرالأماو الداللة، تخصيص فهو خاصالثاني هو ما على العام وقصر المعنى تضييق
العامة األسماء بإطالق ويكون أفراد، أو أشياء مجموعةكمجموعة بشـكلعلى أو األشياء، من خاصة

هو نظر"أوضح في تمثيل خير نوعها تمثل خاصة، طائفة على العام، االسم فيها يطلق التي الحالة تلك
.)1("المتكلم

الداللي التطور أنواع من النوع هذا أمثلة النـوع: ومن ولهذا النساء، على الحريم اسم إطالق
المن في أثره الداللي فاأللفاظالتطور كما"لغة، العموم أقصى بين داللتها تتذبذب البشر لغات معظم في

كلمة مثل الكليات األعـالم) شجرة(في فـي كما الخصوص وأقصى األشجار، ماليين على تطلق التي
كلمة بعينه) محمد(مثل شخص على .)2("الدالّة

ا اللفظة مدلول يقصر الداللي التطور أنواع من النوع فهذا مـدلوالتإذاً علـى تدل كانت لتي
ومحصور معين ومعنى محدد مدلول إلى ومتعددة، .عامة

الثالث المظهر مجـال: هوو تغيـر علـى النوع هذا ويعتمد الداللة، انتقال أو المعنى انتقال
لـه"االستعمال مسـاوٍ هـو إنما أعم، ال و القديم المعنى من خصوصية أكثر ليس هنا الجديد فالمعنى
يتخ مجموعـةولذلك عبـر المعاني في التصرف قوة من المجاز يملكه لما له، سبيالً المجاز االنتقال ذ

واألشكال العالقات من .)3("متعددة

المجـرد، إلـى المحسـوس من باالنتقال تتمثل أشكال الداللي التطور أنواع من النوع ولهذا
المجاز طريق عن واالنتقال االستعارة، طريق عن . واالنتقال

المعلومف فمن المجرد، إلى المحسوس من االنتقال وهو األول الشكل مـا"أما أول الداللـة أن
التـي المجـردة الداللـة إلى بعد فيما تنتقل ثم المحسوسات، هذه طريق عن وتبدأ بالمحسوسات تدرك
تـدريجي بشـكل يحدث الذي الحضارات، و األمم تطور ومع البشري والعقل الذهن تطور مع تتطور

الداللـةيت السـتعمال المناسب الوقت يأتي أن إلى العصور بانتقال الدالالت فتنتقل عصر كل مع ناسب
مستهجنة أو غريبة تكون أن دون قولناوم. الجديدة في ما النوع هذا أمثلة وغـافر: ن وغفّـار غفـور

لغات والمغفرة. ثالث المغفرة، من عنه: وهي رضي إذا العباد ذنوب يستر كأنه يكشـفهاالستر فـال م،

ص) 1( فندريس، .257اللغة،

د) 2( األلفاظ، القـاهرة. داللة الثانية، الطبعة األنجلو، مكتبة أنيس، ص1963إبراهيم الداللـة،: وينظـر.39، علـم
ص.د عمر، مختار د.245أحمد العربي، والمعجم الداللة غطاشـة،. وعلم داود الفـي، حسين شريفة، أبو القادر عبد
. 65ص

اللسا) 3( دمبادئ قدور،. نيات، د: وينظر.336صأحمد الداللة، ص.علم عمر، مختار .247أحمد
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الدعاء. للخالئق في ا: ويقال أي بمغفرتك، تغمدني ذنوبياللهم أ. ستر الشـيء غفـرت مـن يوأصله
.)1("غطيته

الدكتور أنيس(ويذهب أن) إبراهيم الداللـة"إلى نقـل على مقصوراً ليس الدالالت بين النقل
بعضها المحسوسات بين يتم قد بل العكس أو المجردة إلى فيالمحسوسة الداللتين بين لصلة بعض مع

الزمانية أو منها...المكانية كل فانتقل الداللة في تطورها لوحظ كثيرة ألفاظ داللـةفهناك إلى داللة من
مثل المكان في معها تشترك اللحية) الذقن(أخرى بمعنى الناس خطاب في تستعمل . )2(..."حين

فيكون االستعارة طريق عن االنتقال المشابهةبنقل"أما طريق عن آخر إلى مجال من المعنى
معنى في قولهم النوع هذا ومثال الداللة، بينهما تنتقل اللذين المجالين الرجـل):ذأب(بين الريح : تذأبت

الذئب فعل جانب كل من فريسـته. أتته حـول يـدور الذي الذئب فعل استعارة على مبني القول وهذا
الت كالريح جهة كل من ناحيةويهاجمها كل من واإلحاطة بالهبوب تتصف . )3("ي

هو الثالث المجاز،: الشكل طريق عن إلـى"االنتقال معنـى من اللفظ انتقال طريق عن ويتم
أو والسـببية المجـاورة إمـا العالقات هذه المدلولين، بين العالقات من مجموعة على باالعتماد آخر

الكلية أو ال.الجزئية وهو األول النوع الكتابة،: فالمكتب)...مكتب(كلمةإطالق: ورةمجاومثال منضدة
المجاورة بسبب المقصودة المنضدة فيها توضع التي الحجرة على داالً غدا الجـزء...ثم إطـالق ومن

كلمة الكل كله) الشراع(على المركب على أطلقت ثم المركب من جزء على تدل .)4("التي

آخرون، الدكتورويضيف عمـأحمد(ومنهم والـدكتور)رمختار مجاهـد(، الكـريم ) عبـد

وآخرينينمظهر،...وغيرهم الداللة، تطور مظاهر المعنى: همامن يصـيب"فكثيـراً: انحطاط مـا
األلفـاظ بـين مكانتها تفقد أو األذهان، في أثرها من شيئا تفقد فتراها الضعف أو االنهيار بعض الداللة

والتق االحترام المجتمع في تنال البـواب،التي العربـي المشـرق فـي تعنـي كانت حاجب فكلمة دير
ورجعت ذلك بعد انحط معناها ولكن الوزراء، رئيس اليوم عليه نطلق ما بمثابة األندلس في واستعملت

مدلولها أصول الشرطي. إلى لتعني األندلس في وزير كلمة معنى .)5("وانحط

ص: ينظر) 1( اللغوي، التطور د.127عوامل العربي، الداللة ص. وعلم الداية، والمعجـم. 280فايز الداللـة وعلم
ص .69العربي،

د: ينظر) 2( األلفاظ، أنيس،. داللة .161صإبراهيم

اللسانيات،) 3( د: وينظر.336صمبادئ اللغوي، والتثقيف اللحن ص. مصنفات قدور، .303أحمد

ص) 4( أولمان، ستيفن اللغة، في الكلمة د: وينظر.170،169دور العربي، الداللة ص. علم الداية، .379فايز

د) 5( العربية، اللغة فقه العربي اللسان األردن. علم األولـى، الطبعة أسامة، دار مجاهد، الكريم ص2005عبد ،237 .

د:وينظر الداللة، ص.علم عمر، مختار د. 246أحمد العربي، والمعجم الداللة حسـين. وعلم شـريفة، أبو القادر عبد
ص غطاشة، داود .  67الفي،
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وتساميها، الداللة رقي دالوهناك وتضعف تنهار األلفاظ،فكما بعض في"لة رقي يصيبها فإنه
أيضاً، االنحطاطالداللة من وشيوعاً حدوثاً أقل وهـيلفظةف. ولكنه الشـعر بيت على تدل كانت البيت
على تدل الجميلاآلن المستقل شـخص).الفيال(البيت أي على تدل كانت التي رسول كلمة ذلك ومثل

الحاكم قبل من موفد شخص أي أو رسالة صـاحبيحمل الرسـول علـى لتدل وترتقي تتخصص ثم ،

السماوية .)1(."الرسالة

فيها يتفق التي الداللي التطور مظاهر هي مـنناللغوييمعظمهذه مـنالعـربسـواء أم
عن) بالمر(مثلنييالغرب نقالً يذكر ويعـدد) بلومفيلد(الذي لأللفـاظ، الحاصل الداللي التطور مظاهر
: منها

تخصيصهاتضييقـ1 يسمى ما أو .Narrowing:الداللة

اللفظةـ2 داللة .Widening:توسيع

زماناـ3 أو مكانا األصلية داللتها يقارب شيء إلى اللفظة داللة :نقل

Widening earness space or time)(

المجازـ4 طريق عن االستعمال مجال Metapher:تغيير

الجزـ5 إلى الكل من المعنى العكسنقل أو Sgnecdoche/porrwhole: ء relation

األضعفـ6 إلى األقوى من المعنى Heperbple:نقل

األقوىـ7 إلى األضعف من المعنى Heperbple:نقل

األدنىـ8 إلى األفضل من المعنى نقل أي الداللة Degeneration:انحدار

األـ9 إلى األدنى من المعنى نقل أي الداللة Elevation:فضلتسامي
)2(.

في تتمثل مجاالت ثالثة فهي الداللي التطور مجاالت يمثـل: "أما الـذي األساسـي المجال
بالتخصـيص المحسوسـات بـين التطور يشهد الذي الحسي والمجال للداللة، األولى الحسية األصول

أشكا عبر الحسية الداللة إليه ترقى الذي الذهني والمجال والنقل، االستعارةوالتعميم أهمها متنوعة، .ل

د) 1( العربي، والمعجم الداللة ص. علم غطاشة، داود الفي، حسين شريفة، أبو القادر اللسـان:وينظر. 69عبد علـم
ا فقه دالعربي العربية، ص. للغة مجاهد، الكريم د. 237عبد والفصيح، العامي بين العربي الجبوري،. والمعجم اهللا عبد

بيروت األولى، الطبعة ناشرون، لبنان ص1998مكتبة ،2-5 .

)2 (Semontics, Palmer, Cambridge University Press, Cambridge,1976, p:11-12.
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الحسي األصل في يكون األول المجال في عرفيـة...فالبحث داللـة األصـل هـذا وداللة
المراد) حقيقية( على الداللة في تستغني بل قرائن، إلى تحتاج تحتاجـال مـا سـائر عن بنفسها همنها

عالقات من المجازية الدالالت . ضروب

مجال فهو الثاني، المجال المحسوساتأما بين خـروج. التطور المجال هذا خالل من ويكون
النسبيالل واالستقرار السكون من تطـوراتغة مـن المجتمـع في يجري ما بفعل والتغير الحركة إلى

اللغة على .تنعكس

التجريديـة، الطوابع ذي الذهني المجال إلى تنتقل الحسية الدالالت أن نجد الثالث المجال وفي
ل نتيجة والعلموذلك الخبرة وتطور اإلنساني، العقل .)1("رقي

الداللي4 التطور نتائج :ـ

ويشـترك والـداللي، الصوتي التطورين عن تنتج لغوية بظواهر الداللي التطور نتائج تتمثل
في تتمثل بنتائج النوعان وا" : هذان بأنواعه، واالشتقاق والتضاد، اللفظي، والمشترك لـدخيلالترادف،

و أيضاًوالمعرب النحت .)2("هناك

الترادف، المهنـدفأما اسـم إطـالق مثل واحد شيء على مختلفة أسماء إطالق بأنه يعرف
السيف على مثل. والحسام السابقين اللغويين مذهب فارس(وهذا بقوله) ابن يعرفه يسمى: "الذي أن هو

والحسامالشيء والمهند السيف نحو المختلفة باألسماء . )3("الواحد

اللفظي، المشترك يدفوأما أن عنههو عبر وقد معنى، من أكثر على الواحد اللفظ ) سيبويه(ل

أن الكتاب في ذكر المعنيين"الذي واختالف اللفظين اتفاق العرب كالم كلمة. )4("من أمثلته ) عين(ومن

نقول معنى؛ من أكثر تحمل القوم: التي والعين: عين ...الجاسوس: سيدهم،

الولتضاداويعد من بالالواهرظاحدا ويمتصلة اللفظي عنهمشترك اللفـظ. تفرع إطالق وهو
وضده المعنى على المشترك) السيوطي(ويذكر. الواحد مختلفين"أن وعلى ضدين، شيئين على يقع

د)1( الهجري، العاشر القرن حتى اللغوي والتثقيف اللحن ص.مصنفات قدور، .309-307أحمد

د: ينظر) 2( العربية، اللغة فقه إلى حلب. المدخل الجامعية، والمطبوعات الكتب مديرية قدور، ص1991أحمد ،196  .

تحقيق) 3( فارس، ابن اللغة، فقه في بدران،: الصاحبي مؤسسة الشويمي، ص1964بيروتمصطفى : وينظـر.65،

تحقيق السيوطي، وأنواعها، اللغة علوم في الفضـل: المزهر أبـو ومحمد البجاوي محمد وعلي المولى جاد أحمد محمد
القاهرة، الحلبي، البابي .  1/325،405إبراهيم،

تحقيق: ينظر) 4( سيبويه، األولى. د:الكتاب، الطبعة الجيل، دار هارون، محمد السالم األول،عبد الجـزء بيـروت، ،
د.24ص وخصائصها، العربية اللغة بيـروت. وفقه األولـى، الطبعـة للماليـين، العلم دار يعقوب، ،1982إميل
. 180-178ص
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فما ضدين، وجللغير كالجون، الضدين على كالعين. يقع ضدين غير مختلفين على يقع .)1("وما

االشتقا التيقأما الظواهر إحدى والمحدثين،فهو القدامى اللغويين قبل من كبيرة عناية نالت

هيهلو أربع أنواع العربية ال:في الر،صغياالشتقاق األكبر،،ريكباالشتقاق النحتاالشتقاق .)2("و

والمعربوهناك نتـائجو:الدخيل مـن طبيعية نتيجة أو ظاهرة والمعرب الدخيل ظاهرة تعد
تقتالتطو ظاهرة وهي خاصة، بصورة الداللي والتطور العام اللغوي تحـلر التـي التطـورات ضيها

نتيجة الكلمـاتبالمجتمع بعـض وجـود إلى أدى االختالط وهذا المجاورة، والقبائل الشعوب مخالطة
إلى عالوافدة ثم الدخيلة، األلفاظ سميت الكلمات هذه العربية، الاللغة فسميت بعد فيما . معربةربت

تكـون ومجاالته ومظاهره أسبابه عن والحديث الداللي التطور لمفهوم الموجز العرض بهذا
علـىاألسس البحـث يقـوم قاعدة ستشكل الصورة هذه ، تبينت قد الداللي التطور لموضوع النظرية

دراسة في لأسسها الدالتطبيقية الحقول مفردات على الحاصل الداللي شـعراءلتطور لدى الـبالطلية
.الحمداني

هذا في أساستين فكرتين على الوقوف من بد ال للبحث التطبيقي الجانب في الولوج قبل ولكن
والسياق،: هماالمدخل المعجم بين الدالليالمعنى الحقل .ومفهوم

والسياق: ثانياً المعجم بين : المعنى

ا والمستوى المعجمي المستوى مستويان، اللغة في اللفظةَ الكلمةيتنازع داللة وتختلف لسياقي،
المستويين هذين . بين

وهو األول، أجزاء: فالمستوى به تتم الذي العرفي االجتماعي المعنى يقدم المعجمي المستوى
فيعطينـا عنه ويعزلها اللغوي السياق ومفردات عوامل من غيرها عن مجردة اللفظة مع ويتعامل الكالم

أ في والمفردة المجردة وضعتداللتها التي للكلمة واألساسية األولى الداللة أو المعنى أي الوضع، صل
الخارجي العالم في شيء إلى تشير المعجم في اللفظة آخر بمعنى األول، االستخدام في والكلمـة.عليها

والسـياق تتناسب ومتطورة جديدة دالالت عليها يفرض ربما الذي السياق في عنها تختلف المعجم في
بمق واالجتماعيةالجديد اللغوية ولذاتضياته واالقتصادية، والسياسية علـى" والثقافية المعجم إلى ينظر

السيوطي،) 1( تقديم:وينظر.1/387المزهر، الجواليقي، الكاتب، أدب القدسي،: شرح مكتبة الرافعي، صادق مصطفى
ص1350القاهرة دو.251هـ، وخصائصها، العربية اللغة ص. فقه يعقوب، . 183-181إميل

تحقيق) 2( جني، ابن بيروت،: الخصائص، الثانية، الطبعة الهدى، دار النجار، علي دراسـات: وينظر.2/134محمد
د اللغة، فقه بيروت. في الرابعة، الطبعة للماليين، العلم دار الصالح، ص1970صبحي بعدها292، ونصـوص. وما

دف العربية، اللغة فقه بيروت. ي العربية، النهضة دار بكر، يعقوب . 76-1970،1/74السيد
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هذا يعد ال ذلك ومع وتنوعها، السياقات بحسب للداللة دقيق حصر في رغبنا ما إذا بالغرض يفي ال أنه
المشتركنقصاً المعنى إيراد هو به المنوط ألن المعجمي، الدرس الذفي المركزي إلىأو يتشعب ي

فيها تحل التي السياقات بعدد وتتغاير تتباين التي الجزئية الحاالت . )1("...مجموعة

األسوقد حجر والمعنى اللفظ بين العالقة الالحقـة،شكلت الدالليـة الدراسات في وقـداس
مثل اإلغريق وفالسفة علماء قدامى عند الفكرة لهذه األولى المالمح إلـىالذي) أرسطو: (ظهرت أشار

البشـر، بـين وتـراض اتفـاق عـن ناجم اصطالح والمعنى اللفظ بين العالقة أن فرأى المسألة هذه
محاوراته) أفالطون(و) سقراط(و في ذكرها . )2(...الذي

تحـدثوا عندما ومعاصريه، الجاحظ لدى ظهورها منذ الفكرة بهذه العرب اللغويون عني وقد
الجعن وقول بالمعنى، اللفظ فيعالقة مشهورهذااحظ الطريـق: "المجال فـي مطروحـة والمعاني

اللفظـة وتخيـر الـوزن إقامـة في الشأن وإنما والمدني، والقروي والبدوي والعربي العجمي يعرفها
النسج من وضرب صناعة الشعر فإنما السبك، وجودة الطبع، صحة وفي الماء وكثرة المخرج وسهولة

التصوير من الجاح.)3("وجنس أنوقول على يؤكد هذا فـيظ وجودها من تتأتى إنما للكلمات األهمية
المعجمالسياق في وجودها من ال ذلـكقدو.، في قتيبـة(تبعه و)ابـن القيروانـي(، رشـيق ) ابـن

المجال. وغيرهم)...الخفاجي(و هذا في بحث من أبرز الجرجـاني(ولعل القاهر وضـع) عبد الـذي
نو نقلة عدت التي السياق الدالليةنظرية الدراسات في تكتسـب) الجرجاني(يرىإذ. عية إنما اللفظة أن

بـذلك فظهرت بالنظم، عنده يتحدد الذي السياق خالل من الـنّظم(معناها عنـد).نظريـة واأللفـاظ
ال) الجرجاني( فالجرجاني المفردة، للمعاني تبرزرموز قيمتها وإنما المعجم، داخل للفظة قيمة أية يرى

السياق التـي. في الحديثـة الدراسات عليه اعتمدت أساساً شكلت الجرجاني وضعها التي النظرية وهذه
المعنى دراسة كبيرينأولت واهتماماً .عناية

يدرس الداللة،حيث بعلم يعرف ما ضمن الحديث اللغوي الدرس في أفرزوالمعنى العلم هذا
وهما المعنى دراسة أشكال من شكلين الدال:بدوره عبـرعلم مـا أو النحوي الداللة وعلم المعجمي، لة

الدكتور بشر(عنهما المعجمي) كمال النحويبالسيمانتيك هـذا. "والسيمانتيك أن بالـذكر الجدير ومن
في يجري كالهما إذ الجرجاني القاهر عبد عند النظم نظرية مع جوانبه من كثير في يلتقي الثاني الفرع

د) 1( العربي، الداللة ص. علم الداية، د: وينظر. 217فايز الحديث، اللغة علم دراسات ضوء في اللغوية محمد.المعاجم
الفر أبو بيروتجأحمد األولى، الطبعة العربية، النهضة دار ص1966، ،94-97 .

ترجمة: ينظر) 2( مونان، جورج العشرين، القرن حتى نشأتها منذ اللغة علم وز: تاريخ القاسـم، الدين التعلـيمبدر ارة
حلب ص1981العالي، ،91.

تحقيق) 3( الجاحظ، القاه.د: الحيوان، الثانية، الطبعة الحلبي، البابي هارون، محمد السالم ص1965رةعبد ،130.



21

ودرا المعنى تجلية وراء وقواعدهاألساس النحو في النظر طريق عن مشكالته إلـى. سة ظهـرت وقد
إطار في ولكن كليهما والعبارة اللفظة مستوى على المعنى لدراسة السيمانتيك تخص ثالثة فكرة الوجود

الخاصة البيئة في الحسي االستعمال زاوية هي معينة زاوية ومن معين، .)1("اجتماعي

كاف ليس للفظة المعجمي المعنفالمعنى إلعطاء إياً الكالم، من المقصود أو المراد هنـاكى نما
يـدرس الـذي الصوتي المستوى أهمها من عدة مستويات خالل من المعنى لتقديم تتضافر عوامل عدة

وتأديته ونقله المعنى تغير في وتأثيراتها الصوتية المسـتوى. الظواهر يسـمى ما أو النحوي والمستوى
حيز يشغل الذي للجملةالتركيبي والتركيبية البنائية العالقات خالل من وإيضاحها الداللة بيان في مهماً اً

والنص الجملة في بجارتها لفظة كل الذي. وعالقة المعجمي المستوى األلفاظوهناك دالالت في يبحث
المعجم في في. ومعانيها البحث على يركز الذي الداللي المستوى ومعانيهـاوهناك اللفظة فـيداللة

المختلفة العصور وفي المختلفة . السياقات

القول يمكن سبق يفـي: ومما وال والزماً قاصراً واحداً وجهاً يملك معنى المعجمي المعنى إن
الداللية، الدراسة مـن"بغرض محـدوداً واحـداً جانبـاً إال تمثل ال الواحدة للمفردة المعجمية فالداللة

العا...داللتها المعجمية فـيوالداللة أو الخارجي العالم في المفردة تمثله ما على العادة في تقتصر مة
العامة الخبرة .)2("حقل

العـربأما اللغويـون أكده ما وهذا اللفظة معنى تحديد في واألكبر األبرز الدور فله السياق
والمح القدامى وانتهاءوالغربيون بالجرجاني، بدءاً وأبـدثون، المحدثين، اللغة هـذابعلماء فـي رزهم

السياق) سبنس(و،)تشومسكي(المجال يعرف الـذي"الذي الحـدث أو الجملة داخل الكلمة وضع بأنه
يتمثل الكالم حالة في أنه كما بعدها، وما قبلها بما مرتبطة الجملة، داخل الكلمة عنه العالقـةتعبر في

المقام أو والحالة، المتكلم بين وتكوينهالقائمة فيه يتكلم اللغـة.)3("الثقافيالذي علماء إليه ذهب ما وهذا
والغربيون جميعاً،العرب يرون مـنإذ إال تدرك ال الداللة، أي المتكلم، كالم من المقصود الغرض أن

عند نجده ما وهذا اإلدراك، يحقق الذي السياق الجوزية(خالل قيم قـال) ابن فأهـل:"الذي وبالجملـة

في) 1( ددراسات اللغة، مصر. علم المعارف، دار بشر، .1969،2/153كمال

األردن،) 2( المنـار، مكتبة عودة، أبو خليل عودة الكريم، القرآن ولغة الجاهلي الشعر لغة بين الداللي ،1986التطور
.74ص

د: ينظر) 3( والتطبيق، النظرية بين الداللة ص.علم الكراعين، نعيم عن100أحمد نقال ، :

Ensyclopaedia, Information and control, A.R Meethan, Pergamon Prees Ltd, Hungary, 1969,

p502.

د:وينظر الحديث، اللغة علم دراسات ضوء في اللغوية الفر. المعاجم أبو أحمد صجمحمد البحـث.16،15، ومناهج
د اللغة، الثانية،. في الطبعة الثقافة، دار حسان، ص1974تمام والمـنهج،. 203-210، والوظيفـة المجال واللسانيات

األردن.د األولى، الطبعة الحديث، الكتب عالم استيتيه، ص2005سمير ،288.
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الدال في القصد يشترطون المتكلمالعربية من قصد غير من يفهم فما عنـدهم،لة، للفظ مدلوالً يكون ال
الم فهم في عندهم الداللة مطلقاًُفإن المعنى فهم في ال قول. )1("قصود الجوزيةوفي قيم أنابن يثبت ما

أكدوا وفهمهما-اللغويين الداللة، أو المعنى موضوع ال-في المـتكلم، قصد يوضح الذي السياق على
المعجميعلى الكلمة .معنى

بحسب السياق ظـروف"يقسم من بها يحيط وما لغوية عالقات من الكلمة باستعمال يتصل ما
هي أقسام عدة إلى ونفسية، وثقافية الموقـف،: اجتماعية وسـياق العـاطفي، والسياق اللغوي، السياق

الثقافي اللغوي،. )2("والسياق السياق هو السياقات هذه من يهمنا هماوما نوعان السياق :ولهذا

تركي أو نحوي هو: بيسياق حيث من الجملة في اللفظة موقع نحويـةيبين وسـياق. وحـدة
هي: معجمي حيث من الكلمة داللة معجميةيبين أن"و. وحدة المعـروف فمن األول بالنوع يتعلق فيما
تتوالىالكلمات الجملةال ألنساقفي ترتيبها يخضع بل عشوائي، نحو وعالقاتعلى مضطردة تركيبية

ما لغة في النحوي التركيب قواعد مجموعها في تشكل معقدة داخلية مجموع.شكلية ليس الجملة ومعنى
فيها، ترد التي المفردة الكلمات البنيةإإذمعاني في التغيير ووظائفهـاةالنحوين الكلمـات وعالقـات ،

حت المعنى في يبدل أن شأنه من الترتيب من أوومواقعها زيـادة دون ذاتهـا الكلمات على حوفظ لو ى
سياق في تحتله الذي الوظيفي الموقع من يتقرر للجملة الكلي المعنى في المفردة الكلمة وإسهام نقصان،

األخرى بالكلمات وعالقتها ،الجملي اللغ. )3("التركيب في إولدينا معجميـاً، معنى تحمل ال كلمات نمـاة
م السياق في معناها وأحـرفيظهر الجزم، وأحرف الشرط، أدوات مثل التركيب في وظيفتها خالل ن

هـذهإذاً. وغيرها...العطف اجتمـاع من وتجعل معناها، الكلمات تعطي التي هي النحوية فالعالقات
معنى ذات عبارات وترابطها . الكلمات

به فنعني المعجمي السياق وهو الثاني النوع ا"أما البنيوية العالقة فـيتلك تقـوم التي ألفقية
أقسـاماً أو نحوية وحدات بوصفها ال داللية معجمية وحدات األخيرة هذه بوصف المفردات بين العبارة

عامة انسجامه. كالمية حيث من صحيحة تكون قد فيافالجملة تعد ولكنها النحوي، التركيب قواعد مع
الداللية الناحية من شاذّة نفسه أن. )4("الوقت يعني لكنهاوهذا النحوية التركيبية بالسالمة تتسم قد الجملة

الكلمـات مع عالقاتها وفي المعجمية بالداللة يتعلق فيما صحيحة أو سليمة تكون ال تتصـف. قد وقـد
صحيح غير النحوي تركيبها لكن للداللة المعجمية بالسالمة .أحياناً

مراجعة) 1( الجوزية، قيم ابن العالمين، رب عن الموقعين المتحدة،: أعالم الفنية الطباعة شركة سعد، الرؤوف عبد طه
.  1968،1/351،350القاهرة

قدور،. داللسانيات،مبادئ) 2( .295صأحمد

عودة،) 3( أبو خليل عودة الكريم، القرآن ولغة الجاهلي الشعر لغة بين الداللي .75صالتطور

السابق)4( .76ص،المرجع
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الذ السياقي معناها عن يختلف للكلمة المعجمي فالمعنى مإذاً تكتسبه عالقاتهاي خالل ن

الكلمة معنى وإيضاح إبراز في ودوره المعجمي المعنى أهمية ينفي ال هذا لكن كلمات، من .بغيرها

الداللي: ثالثاً الحقل :مفهوم

الداللييعرف دالالتها: "بأنهالحقل ترتبط الكلمات من عـاممجموعة لفظ تحت عادة وتوضع
األلو. يجمعها كلمات ذلك العاممثال المصطلح تحت تقع فهي العربية، اللغة في ألفاظـاً"لون"ان وتضم
أبيض: مثل أخضر، أصفر، أزرق، أيضاً.)1("...أحمر، على"بأنهويعرف تنبني المفاهيم من مجموعة

اللساني النظام بنى من بنية تكون أن لها ويمكن مشتركة، لسانية .)2("عالئق

وتح الداللية الحقول أصبحت دراسـةلقد وفـي اللغوية، الدراسة في عليها يعتمد نظرية ديدها
و اللغوي، تحديـد"التطور خالل من داللية حقول إلى األدبي العمل تقسيم فكرة على النظرية هذه تعتمد

الكلمـة معنـى دراسة فإن النظرية هذه أصحاب وحسب معين، مفهوم ينظمها مجموعات في المفردات
الكلم خالل من يكون أن داللياًيجب بها المتصلة بالكلمـات. ات عالقاتها محصلة هو إذاً الكلمة فمعنى

ليونز يقول كما المعجمي الحقل داخل اللغويان.)3("األخرى إليه ذهب ما وريمـون(وهذا جرمان، كلود
أنه) لوبالن يجدان جيداً"اللذان نفهم منلكي الدال" التحديد"المقصود مكان أنفسنا نتصور داللي ليلحقل

للبنى موحد تجمع من مبنية البنية تكون بمقتضاها التي الفرضية يعتمد إنه البحث، تناول حيث .)4("من

تهـتم بـدأت التي الحديثة واللسانية اللغوية الدراسات في واسعاً حيزاً المجال هذا أخذ واليوم
يتضم معجمي لتأليف جادة فكرة هناك أصبحت حتى اللغوية األنماط هذه المدروسـةبدراسة الحقول ن

اللغة فقد. في حقول، إلى اللغة في المفاهيم تصنيف حول النظر وجهات اختلفت إلى"وقد بعضها استند
يصـح التي التصورات من عدداً جميعاً اللغات تتقاسم إذ البشر، لغات بين مشتركة أطر وجود افتراض

تدعى عالمية"أن مثل"مفاهيم ومعنوي: ، وحسي ،حي وغير حيبشري وغير وبشري ،"...)5( .

أخرى تصنيفات أورد من األقسا"وهناك على :التاليةمتقوم

.الموجوداتـ1

الداللة) 1( دعلم ص. ، عمر، مختار .79أحمد

د)2( اللسانيات، في الجزائر. مباحث الجامعية، المطبوعات ديوان حساني، ص1994أحمد ،164 .

السابق،)3( ص: وينظر.80صالمرجع الجليل، عبد منقور الداللة، بعدها75علم يوسف. وما األلسنية، إلى مدخل و
دمشق األولى، الطبعة العربي، العالم منشورات ص1985غازي، ،195،194 .

ص)4( لوبالن، وريمون جرمان كلود الداللة، .57علم

د) 5( الداللة، م.علم عمر،أحمد .87صختار
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.األحداثـ2

.المجرداتـ3

.)1("العالقاتـ4

سيبحث البحث أن االجتماعيةوبما الحياة موضوع وبفي ومالمحها وأشكالها تجلياتهاأنماطها
حـي،كلّها وغير حي هو ما بين الفصل نستطيع ال الحياة ففي التقسيمات، تلك جميع على فسيعتمد لذا ،

بشري وغير بشري هو ما وبين ومعنوي، حسي هو ما بين علـى. أو االقتصـار النسـتطيع وكذلك
العالقات دون المجردات على أو األحداث دون حقول. الموجودات إلى التقسيم مـاوسيتم وفـق داللية

وتعدد تنوع من البحث طبيعة يلي.تقتضيه فيما الحيـاة: وسنتابع ومظاهر المدنية الشؤون ألفاظ دراسة
وداللياً وصرفيا صوتيا تحليلية دراسة دراستها ثم والسياق، المعجم بين .االجتماعية

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

عمر) 1( مختار أحمد الداللة، ينظر.87ص،علم ترجمة: و نيدا، الترجمة، علم الحريـة،: نحو دار النجـار، ماجـد
ص1976بغداد ،134 .
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األولالباب
اال الحياة ومظاهر المدنية جتماعيةالشؤون
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األول : الفصل

واإلقامة السكن ألفاظ
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واإلقامةألفاظ: أوالً والسياقالسكن المعجم : بين

الفص هذا السكلويتضمن بطبيعة ترتبط التي أماكننالمصطلحات وأنمـاطوأسماء اإلقامـة
بع والمساكن، األماكن دضهذه تطورت األلفاظ محافظـاهذه بقي وبعضها والسياق، المعجم بين اللته

علـى محافظـا بقي لما موجز ذكر مع داللته، تطورت ما على التركيز ومحور األصلية، داللته على
وضعه الفصو.أصل هذا فرعيينيقسم حقلين إلى : همال

ـ والسياسيةأ اإلدارية . التقسيمات

ـ سكنهب ومناطق اإلنسان إقامة .أماكن

اإلداريةأـأ التقسيمات :لفاظ

ال هذا مفردات التاليةتتمثل باأللفاظ البلـاإلقليم،: حقل العدأمة، الدولـة، الـوطن،واصـم، ،
. الوالية

: اإلقليم

قوله في المتنبي عند الحمداني، البالط شعراء لدى واحدة مرة اللفظة هذه : )1(وردت

ــى ــرىفت والقُ ــال بالم ــيم اإلقل ــنيهــب م ــه في ــن ــهوم وكرام ــانه فرس
السبعة: اإلقليم" األرض أقاليم أقسامها...واحد األرض إقليموأقاليم واحدها موضع...، وإقليم
شيء...بمصر بعد شيئا منه قطعت ما كل بالقلمين، الظفر قطع الشـيءالقَلْم وقلمـت قلّمتـه، : فقـد

هو.)2("بريته الشارح، األبيات،بحسب في المقصود المجتمعةالقرى: "والمعنى والبالد .)3("المجتمعة،

فقد ًعإذاً مجازيا اللفظة هذه داللة االستعارةنتطورت ذهب،طريق دريد(وقد أن)ابن إلى
عربياً" ليس إقليماً...اإلقليم سمي الذيفكأنه اإلقليم من مقلوم مقطوعألنه أي .)4("يتاخمه،

دار) 1( شـلبي، الحفـيظ عبد األبياري، إبراهيم السقا، مصطفى ضبط العكبري، البقاء أبي شرح المتنبي، ديوان شرح
بيروت، .4/4المعرفة،

اإلفريق) 2( منظور ابن العرب، آبـادي،: وينظر.12/182،يلسان الفيـروز المحيط، الطبعـةالقاموس الجيـل، دار
نشر، تاريخ دون بيروت، تحقيق. 4/168األولى، فارس، ابن اللغة، مؤسسة: ومجمل سلطان، المحسن عبد زهير
بيروت األولى، الطبعة وص. 1984،3/729الرسالة، اللغة الجـوهري،وتاج حمـاد بـن إسماعيل العربية، حاح

بيروت: تحقيق الثانية، الطبعة للماليين، العلم دار عطار، الغفور عبد . 1979،5/2014-هـ1399أحمد

العكبري،) 3( المتنبي، ديوان .4/4شرح

تحقيق: ينظر) 4( األزهري، محمد منصور أبو اللغة، العلميـة،.د:تهذيب الكتب دار مخيمر، األولـى،أحمد الطبعـة
منظور،: وينظر. 2004،7/182بيروت ابن العرب، البستاني،.12/182لسان بطرس المحيط، مكتبـةومحيط
ص1979بيروتلبنان، اللغة. 754، المنير"وقاموس المصباح دار"كتاب الفيـومي، المقـري محمـد بن أحمد ،
. 5/77نوبليس،
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دريد ابن كلمةورأي فأصل الكـرةيوناني–إقليم"صحيح؛ منـاطق مـن منطقـة به يراد
مرادفه ومصراألرضية وبقعة ف. )1("صقع هناإذاً السياقي عنالمعنى المعجميامتطور .لمعنى

ةأم :

قولهجاءت في المتنبي عند األمة : )2(لفظة

ــواربكم ش ــوا تُحف أن ــدينِ ال ــةُ األمـمأغاي جهلهـا مـن ضـحكَت أمـةً يـا

و:اُألمة" واألمةالشِّرعة الرجلالطاعة،: الدين، : واألمـة...المعلـم: واألمة...قومه: وأمة

الهيثم...النعمة: واألمة...القامة أبو نبي: األمة: قال كّل وُأمة كـافر: الحين، مـن إلـيهم أرسل من
واُألمةنومؤم أمة، فهم إليه وأضيفوا نبي إلى نسبوا قوم وكل الناس: ، من مـن...القرن جيـل وكـّل

أمة ُأمة...الناس الحيوان من جنس ل: واُألمة...وكل نظير ال الذي واألمةهالرجل . )3("الجماعة: ،

اُأل داللة مـنمتطورت داللتها توسعت حيث التوسيع أو التعميم طريق عن علـىة الداللـة
حدةوألدينا على أمة هم الناس من جيل كل . صبح

السياقيلمعنلتطوراًنالحظو داللياًعنى المتطور المعجمي الجماعةالمعنى معنى .عن

:البلد

العرب) 1( اللغة في الدخيلة األلفاظ مصـرتفسير العـرب، دار العنيسي، طوبيا معجـم: وينظـر. 57ص،1989ية،
عم دار حلوم، الدين عماد الوافدة، دمشقالكلمات األولى، الطبعة ص2003اد، فـي.14، إقلـيم لفظـة وترسـم

ل: ينظر) Epapxla(اليونانية مكتبة ثالسينوس، أرتيمس السيد، عبد كامل صموئيل يوناني، عربي بنان،قاموس
ص1995بيروت ،14 .

الديوان،) 2( ينظر. 4/150شرح الحمداني، فراس أبي عند ذاتها بالداللة اللفظة هذه روايـة: وردت فراس، أبي ديوان
بيروت الثالثة، الطبعة صادر، دار خالويه، ص2003ابن ،244.

األزهري،) 3( اللغة، العرب،: وينظر. 11/506،504تهذيب بع1/156لسان دار. دهاوما الزبيـدي، العـروس وتـاج
بيروتصادر، األولى، آبـادي،. 8/190،189هـ،1306الطبعة الفيروز المحيط، ومقـاييس. 4/77والقاموس

تحقيق فارس، ابن بيـروت،: اللغة، الثانيـة، الطبعة الجيل، دار هارون، محمد السالم اللغـة. 1/81عبد وتـاج
الجوهري، العربية، البستاني،ومحي.5/1864وصحاح بطرس المحيط، الفيومي،.17ط اللغة، .   1/31وقاموس
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:البلد

قوله في المتنبي عند البلد لفظة : )1(وردت

ــياطَ السـ نــي لَقـ ــفْن نَشـ ــا ــِلفلمـ الماحـ ــد البلـ ــفا ــلِصـ بمثـ

مسكو: البلد" أو خالٍ عامر، غير أو عامر األرض، من مستَحيز موضع مـا: والبلـدن،كل
والبلد فيه، يوقد ولم األرض من الكُور،: والبلد...الدار: يحفر على يقع وربمـا...المقبرة: والبلداسم

التراب بالبلد .)2("عني

التخصـيص طريـق عـن داللته تطورت الذي األول المعنى هو البيت في المراد والمعنى
المعنى م.وتضييق السياقي المعنوالمعنى عن بالتخصيصتطور المعجمي . ى

:الدولة

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه : )3(وردت

ــة ملم ــي ف ــه ب ــةُاســتكفت الدول والقلبـاإذا والكـفَّ السـيفَ فكـان كفاها

تعني والسـرور":الدولة الغبطـة حال إلى والضر البؤس حال من الزمان : الدولـة. انقالب

سواء والحرب المال في الـدهر...العقبة عـن وتبـدل تغير التي والسنن الملك في بالضم ...والدولة

بعينه: الدولة يتداول الذي للشيء حال: والدولة...اسم إلى حال من وقيـلاالنتقال انتقـال: بالضـم: ،
وبالفتح قوم، إلى قوم من والغلَبة: النعمة حـال: والدولة...االستيالء إلـى الشـدة حـال من االنتقال

.)4("الرخاء

المتنبي،) 1( ديوان فـراس،. 3/24شرح أبي من كل عند ذاته بالمعنى اللفظة وردت كشـاجم،. 131صوقد وعنـد
بيروت: ينظر األولى، الطبعة صادر، دار طراد، مجيد شرح كشاجم، ص1997ديوان بكـر. 109، أبـي وعند
ينظرالخالدي وتحقيق: ، جمع الخالديين، دمشق. د: ديوان العربية، اللغة مجمع الدهان، ص1969سامي ،50.

اللغة،) 2( العرب،: وينظر. 10/295،294تهذيب العروس،. 2/138لسان الفيروز.2/305وتاج المحيط، والقاموس
فارس،. 1/288آبادي، ابن اللغة، الع. 1/134ومجمل وصحاح اللغة .2/449ربية،وتاج

المت) 3( ديوان فراس،وديوان. 1/61نبي،شرح الخالدي،. 283صوكشاجم،. 227صأبي بكر أبي .64صوعند

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 5/238،237لسان العروس،. 10/337تهذيب الفيروز.7/326وتاج المحيط، القاموس و
فارس،. 3/388آبادي، ابن اللغة، العربية،.2/340ومجمل وصحاح اللغة إلـى. 4/1700،1699وتاج ويضاف

المعاني والغَلَبة: الدولة: "هذه المتداول. االستيالء الشيء بصـفة: والدولة. والدولة يقطن األفراد من كبير مجموع
السي وباالستقالل حكومي وبنظام المعنوية بالشخصية ويتمتع معينا إقليماً الو: ينظر."اسيدائمة قـامالمعجم سيط،

الطبعة: بإخراجه العربية، اللغة مجمع النجار، علي محمد القادر، عبد حامد الزيات، حسن أحمد مصطفى، إبراهيم
القاهرة بيروت،.1972،1/304الثانية، والنشر، للطباعة التجاري المكتب سيده، ابن .   3/139والمخصص،
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األخيرو ًعـنالمعنى مجازيـا اللفظة هذه داللة تطورت وقد البيت، في المقصود المعنى هو
علـى يعـيش محـددة، جغرافية لمنطقة اسم السياسي المصطلح في الدولة فأصبحت المشابهة، طريق

سمي للبلد، مرادفة فصارت محددون، سكّان عيتأرضها البالد حالة ألن مبذلك تنتقل بل ثابتة حالر ن
حال أن. إلى للفظةونالحظ السياقي عنقدالمعنى المعجميتطور .بالمشابهةمعناها

:العواصم

عند إال اللفظة هذه ترد قولهلم في البالط شعراء من :)1(المتنبي

ــالعراق بـ ــن ومـ ــر مصـ ــتعلم ــىلـ الفتـ ــي أنّـ ــم بالعواصـ ــن ومـ
المنعالعص" العرب كالم في عبده. مة اهللا ي: وعصمة يوبقهأن مما . المنَعة: العصمة...عصمه

الحامي:والعاصم...القالدة: والعصمة الزجاج...المانع شيئا: قال أمسك ما وكل الحبل العصمة أصل
عصمه .)2("بالد: والعواصم...فقد

هذهتخصصت األهمداللة المدينة على وتدل البالد، في اإلداري الجزء بمعنى لتصبح اللفظة
الدولة مو. في السياقي االمعنى عن المعجميتطور .بالتخصيصلمعنى

:الوطن

عند قولهالمتنبيوردت :)3(في

وطـــن وال أهـــٌل ال َالتّعلّـــُل؟ ــأبـــم كـ وال ــديم، نـ ــكنوال والسـ ،س

إليها: الوطن" تأوي التي مرابضها األغنام وأوطان ومحله اإلنسان بالمكـان...موطن وطن
مكان. قامأ: وأوطن واإلقامةوالوطن به...السكن تقيم ويقاالمنزل أي: ل، وكذا، كذا أرض فالن أوطن

ومسكنا محال .)4("اتخذها

الديوان،) 1( .1/41شرح

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 176،175/ 10لسان العـروس،. 1/478،477تهذيب والقـاموس.8/399،398وتاج
آبادي، الفيروز فارس،. 4/152المحيط، ابن اللغة، العربيـة،. 3/671ومجمل وصـحاح اللغة .5/1989وتاج

ص البستاني، بطرس المحيط، الحديث. 607ومحيط المعنى اإلقليم: العاصمة"وفي مركز على وتطلق أوالمدينة،
إشراف: ينظر" القطر قابوس، السلطان موسوعة العرب، أسماء الطبعـة: معجم لبنـان، مكتبـة الزبير، بن محمد

بيروت .     1991،2/1099الثانية،

الديوان،) 3( الحمداني،. 4/233شرح فراس أبي عند كشاجم،. 129صووردت .303صوعند

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 15/239لسان العروس،. 10/208تهذيب المحـيط،.9/362وتاج . 4/278والقـاموس

العربية، وصحاح اللغة ص. 6/2214وتاج المحيط، اللغة،.975ومحيط .   6/915وقاموس
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أصبحت إذ اللفظة داللة وتوسعت اإلنسان، فيه يعيش الذي المكان على بلدتدل لكلمة . مرادفةً

السياقي اموالمعنى عن التطور اإلقامةلمعنى معنى عن تطور الذي .والسكنمعجمي

:لواليةا

ل قولهوردت في المتنبي عند الوالية :)1(فظة

ــةٌ والي أو ــيعةٌ ض ــي ْب ــنُط تَ ــم ل ــلبإذا ســغلُكَي وشُ ــوني يكس ــودك فج

والوالية: الوالية" كاإلمارة، بمنزلـة...النصرة: والواليةالسلطان،: الخطة هي التي والوالية
.)2("اإلمارة

الج بمعنى لتصبح اللفظة داللة الدولةتخصصت من اإلداري تطور.زء السـياقيوقد المعنى
المعجميعن .بالتخصيصالمعنى

وسكنه اإلنسان إقامة أماكن ألفاظ ـ :ب

التالية بالمفردات الحقل هذا ألفاظ الحضارتالبي: تتمثل الخدة، الـروار، الربـع، الـدار، ،ق،
العمارة،الضياع المغاني،،الفناء، المنزلالقطّان، . المقام،

: تالبي

قوله في المتنبي عند :)3(وردت

هنْـدوع البيـوت فـي المجـالس ــانِتَخذوا الفتيـ ــالس مجـ ــروج السـ أن

الرجل" الشعر...القبر: والبيت...امرأته: بيت من يقـع: البيت واحـدة، طريقة على زاد ما
المدر من للمبنى يقال قد والكبير، الصغير بيوتات. على من القبيلة: العربوالبيت شرف يضم ...الذي

فيه يبات ًألنه بيتا سمي داره، الرجل عندهم: البيت...وبيت يبيت ومن الرجل .  )4("عيال

الديوان،) 1( الحمداني،. 1/182شرح فراس أبي عند كذلك .257صووردت

العرب،) 2( بعدها15/281لسان اللغة،: وينظر. وما العروس،و. 11/367تهذيب وصحاح.10/399تاج اللغة وتاج
المحيط،.6/2529العربية، اللغة،.ص985ومحيط محمد. 6/927وقاموس بن علي العالمة التعريفات، وكتاب

بيروت لبنان، مكتبة الجرجاني، ص1990الشريف ،275     .

المتنبي) 3( ديوان ص. 4/175،شرح الحمداني، فراس أبي عند وردت .17وقد

اللغة،) 4( العرب،: وينظر. 10/474،473تهذيب بعدها2/185لسان العـروس،. وما والقـاموس.1/530وتـاج
اللغة،. 1/149المحيط، العربية،. 1/325،324ومقاييس وصحاح اللغة ص.1/2214وتاج المحيط، .62ومحيط

اللغة، . 1/94وقاموس
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تطور المالحظ اللفظةمن هذه سـميمعجمياًداللة فقـد السـببية، بعالقة المجاز طريق عن
اللفظ داللة تطورت فقد سياقياً أما فيه، يبات ألنه بيتاً الرجـلالبيت دار هنـا فالبيـت بالتخصيص، .ة

السياقيوالمعن المعجميمتطورى المعنى .عن

:الحضارة

ع واحدة مرة سوى الصيغة بهذه اللفظة هذه ترد قولهلم في المتنبي : )1(ند

ــة بتطري ــوب مجل ــارة الحض ــن ــوبِحس مجل ــر غي حســن ــداوة الب ــي وف

الحضر: الحضارة" في أو. )2("اإلقامة بـالتعميم االنتقـال طريق عن اللفظة هذه داللة تطورت
فـي السـكن تعنـي الحضـارة أصبحت الحضور معنى على مقتصرة الداللة كانت أن بعد التوسيع،

ألنيوهالحواضر بذلك وسميت والريف، والقرى التي" المدن الديار ومساكن األمصار حضروا أهلها
قرار بها لهم الحديثوالحضارة.)3("يكون مراحـل"بالمعنى مـن سـامية مرحلـة وهي البداوة، ضد

الحضر في واالجتماعي واألدبي والفني العلمي الرقي ومظاهر اإلنساني الو.)4("التطور سـياقيالمعنى
ام عن التطور وهومعجميلمعنى األول، المعنى عن الحضر: المتطور في .اإلقامة

:الخدر

في المتنبي عند الخدر لفظة : )5(قولهجاءت

ــواً كف ــاسِ النّ ــن م ــد تج ــم ل ــالًوإذا بعـ ــوتَ المـ ٍأرادت ــدر خـ ذاتُ
مستور: الخدر" البعير قتب فوق تنصب والخدرةخشبات ثم: بثياب، البيت ناحية من للجارية يمد ستر

الديوان،) 1( .1/168شرح

العرب،) 2( بعدها4/148لسان اللغة،: وينظر. وما العروس،. 3/248تهذيب المحـيط،.3/146وتاج القـاموس و
اللغة،. 2/10 مقاييس العربية،. 2/76و وصحاح اللغة . 2/632وتاج

السابق) 3( بعدها4/148،المرجع ص.وما المحيط، اللغة،.175ومحيط . 2/192وقاموس

الوسيط،) 4( الحضارة.1/181المعجم علىووردت للداللة الحديث بالمصطلح المتراكمـة"أيضاً اإلنجازات مجموعة
وفعاليتـه االجتمـاعي، وسلوكه والفلسفية، العلمية معلوماته وتشمل اإلنسان تاريخ عبر واحد، آن في والمتفاعلة،

ووس وأبنية وكتب آالت من فيها بما التكنولوجية إنجازاته إليها يضاف واألدبية، والفنية وتجـارةالسياسية نقل ائل
وصناعة دار: ينظر..."وزراعة مبـيض، رشيد عامر العسكرية، االقتصادية االجتماعية السياسية الثقافة موسوعة

سورية األولى، الطبعة ص2000المعارف، ،609 .

الديوان،) 5( ذاته،. 3/129شرح بالمعنى أيضاً فراس أبي عند اللفظة هذه الخالـد. 132صوردت بكر أبي ي،وعند
.60ص
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خدراًصار ونحوه بيت من واراك ما المخدور. كّل الهودج .)1("وهو

لفظة داللة عتطورت المخدر فانتقل التعميم طريق وأعم،ن أشمل معنى إلى الخاص من عنى
الخدر السياقيتطوروقد.الخيمة: فصار للفظةعنالمعنى المعجمي .المعنى

: الدار

قوله في المتنبي عند :)2(جاءت

إذ ــتْ ـــنَزلَ أح ــي ف ارــد ال ــا ــناءنَزلَتَْه والس ــنا الس ــن م ــا منه ــسن ـ

ل: "الدار جامع والمحلّة،اسم والبناء دارهـملعرصة فهو قوم به حّل موضع : والـدار...وكل

أحمدو.)3("البلد بن الخليل ذكر كما الدار تسمية منأصل الدار لكثر: "أن يدور، النـاسةدار حركـات
المشابهةاللفظةداللةتطورت.)4("فيها طريق ًعن السـياقيتطوروقد. مجازيا المعنـىعـنمعناها

األولالمعجمي المعنى عن . المتطور

: الربع

الربع لفظة المتنبوردت قولهيعند :)5(في

ــا كرب ــا زدتَن ــعٍوإن رب ــن م ــديناك ِوالغربـاف للشّـمس الشّـرقَ كنـتَ فإنّك

باليد: "الربع الحجر يشَاَل وبـأي: الربع...أن كـان متى والوطن خاصة، الربيع في المنزل
كان الناس: بعوالر...مكان الكثير...جماعة العدد المنـزل...والربع وأهـل المنـزل يكون ...الربع

اإلقام: عوالرب ودار .)6("ةالنزل

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 5/26لسان العـروس،. 5/410تهذيب المحـيط،.3/170وتاج . 2/19،18والقـاموس

اللغة، العربية،. 2/160،159ومقاييس وصحاح اللغة ص.2/643وتاج المحيط، اللغـة،.219ومحيط وقاموس
2/225   .

الديوان،) 2( من. 1/34شرح كل عند وردت الحمـداني،. 120صكشاجم،: وقد فراس بكـر. 187صوأبي وأبـي
عثم. 98،12صالخالدي، الخالديينوأبي ديوان الخالدي، صان ،122.

اللغة،) 3( العرب،: وينظر. 318/ 10تهذيب العـروس،. 5/325لسان المحـيط،.3/212وتاج . 2/32والقـاموس

اللغة، العربية،. 2/312،311ومقاييس وصحاح اللغة . 2/660،659وتاج

تحقيق) 4( الفراهيدي، أحمد بن الخليل المخزومي،.د:العين، الطبعـة.دمهدي األعلمـي، مؤسسة السامرائي، إبراهيم
بيروت ص.1988،8/42األولى، المحيط، .298ومحيط

الديوان،) 5( فراس،. 1/56شرح أبي ًعند أيضا الخالدي،. 14صوردت بكر أبي .90،24صوعند

العرب) 6( اللغة،: وينظر. 6/84،لسان المحيط،.5/338،337العروس،جوتا. 2/174،173،172تهذيب والقاموس
اللغة،. 3/25 ص. 2/280،279ومقاييس المحيط، .320ومحيط
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والتعميم،تطورت التوسيع طريق عن الربع"الداللة فصار اللفظة، لهذه استعمالهم كثر أن بعد
الربيع في يكن لم وإن المنزل السياقيتطوروقد. )1("هو المعجميعنالمعنى اللفظةالمعنى .لهذه

:الرواق

قوله في المتنبي لدى اللفظة هذه :)2(وردت

مســـبطر حولـــك العـــز ــالرواقُ كم ــي ف ــك ابن ــي عل ــك وملْ

الليث وسـطه: الرواق: "قال في واحد سطح على يحمل كالفساط رواق: األصـمعي...بيت
العليا: البيت دون التي الشقة وهي السقف: واقوالر. سماوته دون يمد زيد. ستر أبو رواق: وقال

األرض: البيت إلى أعاله من مقدمه غيره...سترة البيت: وقال . )3("مقدمه: رواق

االستعار طريق عن الداللة هذه الةتطورت على وجزئيةالقائمة اللفظـةالمعنى، لهذه السياقي
ام عن .المعجميلمعنىتطور

:الضياع

اللفظة هذه قولهوردت في كشاجم :)4(عند

ــاً عروســ ــها ِلنَفْتَضــ ــم ــياعفَقُــ الضـ ــا مهرِهـ ــي فـ ــاع تُبـ

األصل في والتجارة": الضيعة والصنعة الحاضـرة...الحرفة عنـد والضياع مـال: الضيعة
واألرض والكرم النخل من ألنّ: الضياع...العيال: الضياع...الرجل ضياعاً وسميت تضيعالمنازل، ها

وعمارتها تعهدها تُرِك . )5("إذا

الضيعة داللة المجـردمعجمياًتطورت المعنـى إلى الحسي المعنى من والمعنـى.باالنتقال
م االسياقي عن المعجميتطور .لمعنى

العرب،: ينظر) 1( المحيط،. 6/84لسان العربية،. 3/25والقاموس وصحاح اللغة . 3/1212،1211وتاج

المتنبي،) 2( ديوان فراس،. 3/13شرح أبي عند وردت .287صوقد

اللغة،) 3( العـرب،: وينظر. 7/263،262تهذيب العـروس،. 6/267،266لسان والقـاموس.6/363،362وتـاج
اللغة،. 3/246المحيط، العربية،. 462-2/460ومقاييس وصحاح اللغة المحيط،.4/1486،1485وتاج ومحيط
.   360ص

كشاجم،) 4( .215صديوان

العرب،: وينظر. 2/282،281اللغة،تهذيب) 5( العروس،. 9/77،76لسان المحيط،.5/436وتاج . 3/59والقاموس

اللغة، العربية،. 3/380ومقاييس وصحاح اللغة ص.3/1252وتاج المحيط، .   541ومحيط
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:العمارة

قوله في المتنبي عند العمارة لفظة :)1(وردت

ِألنّــه الغمــام كــرم لهــا ــويــد مالع ــقي ــايس البلقع ــان َوالمك ارة

والعمارة":العمارة واحد، رأي على المجتمعة وإقامتهـا: القبيلة بظعنهـا تنفرد العظيم الحي
من وهو الصدرونجعتها، بعمارة عمارة العظيم الحي يمس الصدر، . )2("اإلنسان

اللفظة هذه داللة طريقمعجمياًتطورت السياقيلتطوراًونالحظاالستعارة،عن عـنلمعنى
المعجميا معنىلمعنى عن الصدر: المتطور .عمارة

: الفنَاء

المتنبي قول في :)3(وردت

ـــ في ــا ــاءِوم الفن ــع الواس ــا ــازِأيه ــكِالمجتـ لمالـ ــتٌ ِمبيـ ــه ــ

الدار،":الفنَاء يفنى،سعةٌأمام فني من والفناء المصدر، ال االسم بالسعة الداريعني : وفناء

جوانبهاما من 4("امتد(.

الفناء داللة عـنمعجمياًتطورت الداللـة تطورت ثم باالستعارة، مجازياً االنتقال طريق عن
المعنى، وتوسيع التعميم وردطريق الذي المعنى هو وهذا المنزل، هو الفناء المتنبـيليصبح بيـت في

السياقي.السابق اوالمعنى عن المعجميمتطور .لمعنى

: نالقطّا

قوله في المتنبي عند :)5(وردت

ــا القطّ ــاقه ش ــا بعينه ــا رآه ــن الحمـــولم تشـــوق كمـــا فيهـــا ن

الديوان،) 1( الخالدي،. 2/264شرح بكر أبي عند .50صووردت

اللغة،) 2( العرب،وينظ. 2/187،186تهذيب لسان العروس،. 10/279ر المحـيط،.3/422وتاج . 2/99والقاموس

اللغة، العربية،. 4/141ومقاييس وصحاح اللغة ص. 2/757وتاج المحيط، .632ومحيط

الديوان،) 3( فراس،. 2/181شرح أبي عند الخالدي،. 315صوجاءت بكر أبي عند .49صو

اللغة،) 4( لسا. 11/388تهذيب العروس،. 11/232عرب،النوينظر المحـيط،.10/285وتاج . 4/377والقاموس

في اللفظة هذه وردت اللغة،: وقد العربيـة،. 4/453مقاييس وصحاح اللغة المحـيط،. 6/2457وتاج ومحـيط
.704ص

الديوان،) 5( .3/150شرح
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قطونا" يقطن بالمكان والقطّان: قطن وتوطن، به فـي: والقطـين...المقيمون: أقام المقيمـون
يبرحونه يكادون ال الدار: والقطين. الموضع في لفظـةالقطانو. )1("السكان والقطـونمن : القطـون،

والقطّان" بالمكان، السابق. )2("المقيمون: اإلقامة الشعري البيت في والمراد المقصود المعنى .وهو

هناك فليس داللي، تغير أي اللفظة على يطرأ والمعنـىتخالم السـياقي المعنـى بـين الف
.المعجمي

:المغاني

قوله في المتنبي عند :)3(جاءت

ــي ف ــاً طيب الشــعب ــاني ــانيمغ ــانالمغ الزمـ ــن مـ ــع الربيـ ــة بمنزلـ

قولهم من به: "المغاني أقمت إذا أغنى بالمكان بهـا: والمغاني. غنيت كـان التـي المنـازل
وقيل ،مغنى واحدها عنه: أهلوها، ظعنوا ثم أهله به غني الذي المنزل هـذه. )4("المغنى علـى يطرأ لم

داللي تغير أي هناكو. اللفظة المتخاليس بين المعجميالف والمعنى السياقي .عنى

:    المقام

قوله منها موضع من أكثر في المتنبي عند المقام لفظة :)5(وردت

َإالّ بــأرضِنخلـــة مقـــامي اليهـــودومــا ِالمســـيحِبـــين كمقـــام

األصل في القدمين":المقام فيه: المقام...موضع تقيم الذي .)6("اإلقامـة: والمقام...الموضع

أشـمل معنـى إلـى خاص معنى من ونقله اللفظ وتوسيع التعميم طريق عن اللفظة هذه داللة تطورت
المشتقّاتوأعم من فهي قياسي مكان اسم وهي المالحظو. ، المعنىمن عن متطور السياقي المعنى أن

.المعجمي

العرب،)1( اللغة،: وينظر. 345-13/342لسان ص. 5/104مقاييس المحيط، اللغة،.746ومحيط .  5/699وقاموس

الديوان،)2( .3/150شرح

السابق) 3( كشاجم،. 4/251،المرجع عند .59صووردت

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 11/95لسان المعاني. 6/395تهذيب تلك إلى بالمكان: "يضاف فيـه: غني وغنـي. أقام
ديارهم في فيها: القوم مقامهم بزوجها...طال المرأة به:وغنيت أهلـه،: المغنى...استغنت به غني الذي المنزل

الوسيط،: ينظر."مغانٍ: جمعه المحيط،.2/665،664المعجم اللغة،. 4/374والقاموس وتـاج. 4/397ومقاييس
العربية، وصحاح ص.6/2449اللغة المحيط، .669ومحيط

الديوان،) 5( فراس،. 1/319شرح أبي عند المعنى بهذا كشاجم،وع. 253صوردت .83صند

العرب،) 6( اللغة،: وينظر. 12/224لسان العـروس،. 7/321تهذيب المحـيط،.9/35وتاج . 4/170والقـاموس

اللغة، العربية،. 5/43ومقاييس وصحاح اللغة ص. 5/2017وتاج المحيط، .764ومحيط



37

:المنزل

قوله في المتنبي عند :)1(جاءت

ــرى سـ ــبالد الـ ــن َأمـ ــا ــاوكّلمـ ــهوكلمـ نزلَـ ــزٌل منـ ــفَ خيـ

والنزول النزول، من األصل في والمنزل: "المنزل موضع: والمنزل...الدرجة:الحلول،

في. )2("النزول المقصود المعنى .البيتوهو

المعنى تضييق خالل من اللفظة هذه داللة وهتخصصت قياسـي، مكان اسم ت. و طـوروقـد
.المعجميالمعنىعنالسياقيالمعنى

واإلقامةألفاظتحليل:ثانياً : السكن

وردت كمـا الفصـل في الواردة لأللفاظ دالليةً ثم وصرفيةً صوتيةً دراسةً الفقرة هذه تتضمن
الداللية حقولها وهيالسابقةضمن :بالترتيب،

:صوتياً-1

األلفـاظ، هـذه منها تتكون التي الصوتية المقاطع دراسة صوتية دراسة األلفاظ دراسة تعني
وصوائتالمكون صوامت من بصـائت"و. ة أكثر، أو صائت، نصف أو صامت اتحاد من المقطع يتكون
نوعان. واحد ينتهـي: وهو الذي المغلق والمقطع قصير، أو طويل بصائت ينتهي الذي المفتوح المقطع

صائت بنصف أو إلـى. بصامت إجماالً تميل فإنها النوعين، هذين على تشتمل العربية اللغة أن ورغم
مغلقةتك مقاطع اللغوية(وين الوحدات أواخر تسكين العربيـة)...إلى اللغـة فـي المقاطع جميع وتبدأ

مثل صائت، بنصف أو آخره: بصامت إلى ولد، كتب، بمرتبـة. بل، هنـا الصـائت نصـف ونعتبـر
يحرك ألنه .)3("الصامت

صوتي تحليالً فصل كل في الواردة األلفاظ تحليل على الدراسة هذه يرتكـزستعتمد مقطعياً، اً
العربي التقسيم أنواععلى خمسة وهي الصوتية، :للمقاطع

المفتوحة" صامت1: المقاطع أي+ ـ قصير، ح: (صائت ).ص

صامت2 أي+ ـ طويل، ح: (صائت ح ).ص

الديوان،) 1( الحمداني،. 3/273شرح فراس أبي عند ا. 294صوردت بكر أبي أبـي. 13صلخالدي،وعند وعنـد
الخالدي، .122صعثمان

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 14/238،237لسان العروس،. 10/47،46تهذيب المحـيط،.8/134وتاج والقـاموس
العربية،. 4/57 وصحاح اللغة ص.5/1829،1828وتاج المحيط، .  888ومحيط

د) 3( العام، األصوات ا. علم اإلنماء مركز بركة، طرابلس،بسام ص1988لقومي، ،141.
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المغلقة صامت3:   المقاطع قصير+ ـ أي+ صائت ص: (صامت، ح ).ص

صامت4 طويل+ ـ أي+ صائت ص(: صامت، ح ح ).ص

صامت5 قصـير+ ـ أي+ صـامت+ صائت ص: (صـامت، ح ص
. )1()"ص

لأللفـاظ الصـوتية النسج مخالفة أو موافقة على الوقوف الدراسة ستحاول أوكذلك الدخيلـة
األجنبية اللغات من العربيةالمقترضة الصوتية بالترتيب.للنسج األلفاظ يلي :وفيما

هما: إقليم مقطعين من ص: تتألف ح ح ص ص، ح العربـي. ص المقطعي النسيج من وهما
هي. المعروف صوتية تغيرات اللفظة على طرأت اليونانية: وقد في العربيـة) كليما(اللفظة فـي أمـا

الكلمة):إقليم( آخر من األلف وحذفت قافاً، الكاف وأبدلت الكلمة، أول إلى األلف . أضيفت

ص: أمة ح ص ص، ح . ص

ص: بلد ح ص ح، .ص

ح: دولة ح صص ح ص ، .

ص: العواصم ح ص ح، ح ص ح، . ص

ص: الوطن ح ص ح، . ص

ص: الوالية ح ص ح، ح ص ح، .ص

ص: البيوت ح ح ص ح، . ص

ح: الحضارة ح ص ح، ص،ص ح .ص

صص: الخدر ح . ص

ص: الدار ح ح . ص

صص:الربع ح . ص

ص: الرواق ح ح ص ح، . ص

د) 1( اللغوية، القاهرة. األصوات الثانية، الطبعة المصرية، األنجلو مكتبة أنيس، ص1963إبراهيم والمـدخل.164،
د اللغوي، البحث ومناهج اللغة علم القـاهرة. إلى الثانيـة، الطبعة الخانجي، مكتبة التواب، عبد ،1985رمضان

في. 102،101ص الطبعـةوالمحيط العربـي، الشـرق دار األنطاكي، محمد وصرفها، ونحوها العربية أصوات
بيروت . 1971،1/21الثالثة،
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ص: الضياع ح ح ص ح، .  ص

ص: العمارة ح ص ح، ح ص ح، . ص

ص: الفناء ح ح ص ح، .ص

ص: القطان ح ح ص ح، .ص

ح: مغاني ح ص ح، ح ص ح، .ص

ص: المقام ح ح ص ح، . ص

ص،:المنزل ح صص ح .ص

: صرفياً-2

التالية األوزان على الفصل هذا ألفاظ : جاءت

ربع: هي) فَعل(وزن وطَـن):فَعل(وزنو. خدر):فعل(وزنو.دار، ):ةفُعلَـ(وزنو. بلَد،

وزنعللفظةو. ُأمة علـىاجاءتلفظتانو.وِالية):فعالة(وزنو. بيوت: )فُعول(وزن. دولَة):فَعلَة(ى
عمارة):فَعالَة(وزن وزن.حضارة، على جاءت التي فنَـاء):فعـال(األلفاظ ضـياع، وزنو.رِواق،

وزن. مغـاني):مفَاعل(وزن.عواصم):فَواعل( وزن. مقـام):مفْعـل(وهنـاك ):مفْعـل(وعلـى

. إقليم):إفعيل(و.منْزِل

:داللياً-3

من نوعان بالداللةهناك يتعلق فيما :األلفاظ

داللتها:أوالً تطورت بالمشـابهة،: ألفاظ أو بالتعميم، أو بالتخصيص، داللته تطورت ما ومنها
السبب وهيأو االستعارة أو :   ية،

وهي داللتها، تخصصت المنزل:ألفاظ والية، الدولة، .البلد،

وهي وتعممت، داللتها توسعت المقام: ألفاظ الربع، الخدر، الحضارة، وطن، .أمة،

وهي باالستعارة، داللتها تطورت الفناء: ألفاظ .العمارة،

وهي بالمشابهة، تطورت الرو: ألفاظ .  اقالدار،

وهيأ بالسببية، تطورت .البيوت: لفظةلفاظ

وهي المجرد، إلى الحسي من باالنتقال تطورت الضيالعواصم: ألفاظ . اع،

لفظةألفاظ:ثانياً وهي داللتها، على محافظةً .  القطّان: بقيت

وهيلفظةهناك:ثالثاً عربية، ليست أخرى لغات من دخلت .إقليم: لفظةأعجمية
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الثاني :الفصل

والعالألفاظ االجتماعيةالتعامالت قات
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االجتماعيةألفاظ":أوال والعالقات والسياقالتعامالت المعجم :بين

الفص هذا المجتمـعيتضمن أفـراد بين االجتماعية العالقات على الدالة والمفردات األلفاظ ،ل
والقوانين لهاوطبيعتها، أنماطالناظمة يتضمن كما و، النـاس، بين االجتماعية هـذاالتعامالت يحـوي
التالية المفردات :الحقل

األقارب، الزيـارة،خدن،األواصر،األهل،األسرة، الزفاف، الرهط، الذرية، الخليل، الخليط،
الصديق، القرى،الصهر،السالم، الطارق، .الوصيةالهدية،النسب،الضيف،

:ةسراأل

قوله في المتنبي عند :)1(وردت

ناصــرٍ كــلُّ خَانَــه ــنم نَاصــرا جــدههمــا ِالنّســَل يكثــر لــم ُمــن وأســرة

الحصينة: األسرة" بهـم...الدرع يتقـوى ألنـه األدنـون ورهطه عشيرته الرجل ...وأسرة

بالضم أبيه: األسرة قبل من الرجل . )2(".أقارب

ع اللفظة هذه داللة االتطورت طريق الـدرعن تحمي فكما المشابهة، خالل من بالمجاز نتقال
الحماية له يقدمون أيضاً األهل الشّخص، المعنىوقد. الحصينة المعنـىالسياقيتطور المعجمـيعن

األول المعنى عن تطور . بالمشابهةالذي

:األقارب

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه :)3(وردت

ذي غيــر أبينــا ابــن لــهرثــى األقـــاربرحــم ونحـــن منـــه فباعـــدنا

البعد: القرب" والقربى...نقيض وأقـ: القرابة الـرحم، فـي والقربـى النسب، في رباالدنو
األدنون: الرجل . )4("عشيرته

داللي تغيير أي اللفظة هذه على يطرأ المعجمي. لم للمعنى موافق السياقي .والمعنى

:األهل

الديوان،) 1( فراس،. 2/24شرح أبي عند .29صووردت

العرب،) 2( العروس،. 1/104لسان تاج المحيط،.3/13وينظر اللغة،. 1/377والقاموس وتـاج. 1/107ومقاييس
وصحاح ص.2/578العربية،اللغة المحيط، اللغة،.9ومحيط .  1/20وقاموس

الديوان،) 3( فراس،. 1/156،108شرح أبي عند .23صووردت

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 12/54لسان المحـيط،.7/138،137تهذيب المحـيط،. 5/81،80والقاموس ومحـيط
. 723ص
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شعراء عند اللفظة هذه قولوردت في :)1(المتنبيالبالط

بــأنفسٍ إليــك ســرنا ــرتَس لــم األهــِلولَــو علــى الجيــاد يــؤثرن غرائــب

الليث" الرجل: قال بهامرأته: أهل الناس وأخص اإلسالم...، بـه: أهل يـدين وأهـل...من
سكانه ذلكالبيت القرى: ومن األصل. سكانها: أهل في الرجل وإياهم: فأهل يجمعه واحـد،من مسكن

فقيل به، تُجوز بيته: ثم ذكـر: أهل ما أو نسب وإياهم يجمعه الرجـل...من وذوو: أهـل عشـيرته
.)2(".قرباه

فصـار أوسـع، معنى إلى ونقلها اللفظة بتوسيع التعميم طريق عن اللفظة هذه داللة تطورت
الرجل يجمعه:"أهل صمن من مجراهما، يجري ما أو دين، أو نسب وبلدوإياهم وبيت وهـو. )3("ناعة

السياقي فالمعنى البيت من المراد االمعنى عن المعجميمتطور .لمعنى

: األواصر

فراس أبي قول في :)4(وردت

القـوى تضـعفُ أو الحبـُل يرثَّ أواصــروكيفَ ــدت وشُ ــى قرب ــتْ بقر ــد وق

آصـر: "يقال فهو شيء على عطفته شيء كّل الـرحم: واآلصـرة...إن . والقرابـةصـلة

وتد: واآلصرة إلى الخباء أسفل به يشد صغير .)5(".حبل

اآلصرة فصارت المشابهة، طريق عن اللفظة هذه داللة من":تطورت الرجل على عطفك ما
والقرابة المعنى. )6("الرحم هذا على فراس أبي بيت في السياقي. والداللة عـنالمعنى المعنـىمتطور

المعنىالمعجمي عن شيءالمتطور على العطف وهو .األول

الديوان،) 1( فراس،. 3/294شرح أبي عند كشاجم،. 114صوردت .203صوعند

اللغة،) 2( العرب،: وينظر. 5/68تهذيب العروس،. 1/186،185لسان المحـيط،.7/217وتاج . 3/342والقاموس

اللغة، ص.1/150ومقاييس المحيط، األول،. 20ومحيط المجلد . 3/128والمخصص،

العروس،) 3( العربية،: وينظر.7/218تاج وصحاح اللغة اللغة،.4/1629،1628تاج .1/39وقاموس

فراس،) 4( أبي .106صديوان

اللغة،. 7/148العين،) 5( المحيط،.9/373تهذيب ص. 1/378والقاموس المحيط، المجلـد.10ومحيط والمخصص،
.  3/151األول،

العروس،) 6( العرب،: وينظر. 3/15تاج العربية،.1/113لسان وصحاح اللغة .2/579وتاج
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: خدن

قوله في المتنبي عند اللفظة : )1(جاءت

خ المجد اللفــــــشاعر شاعر الدقـاقـدنه المعـاني رب كـالنا ــظ

والخَدين" والخـدين: الخدن والخـدن وبـاطن، ظاهر أمر كل في معك يكون يخادنك : الذي

المحكم وفي الم: الصديق، .)2("حدثالصاحب

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى خدن، لفظة داللة في داللي تغيير أي يحدث . لم

:الخليط

قوله في المتنبي لدى :)3(وردت

ــيال رح ــيطُ الخل ــزم ع أن ــد الخ ــي ــوالف مح ــدود الخ ــه ب ــد يزي ــر مط

السمن" من والخليط: الخليط ولحم، شحم فيه مختل: الذي وقتٌّ الرجـلتبن وخلـيط : طـان،

والخليط والطريق، كالشرب الملك حقوق في المشارك وهو واحـد: مخالطه، أمـرهم الـذين . )4("القوم

والتحديد، التخصيص طريق عن اللفظة هذه داللة ذكرتطورت فالخكما لديهالعكبري .)5("الحبيب: "ليط

ت السياقيطوراًنالحظ المعنى المعجميوبين . المعنى

:خليل

قولهورد في المتنبي عند اللفظة هذه :)6(ت

ــرداً ف ــدتَ خل ــود الخل ــاز ج ــو ــُلول خليـ ــدنيا للـ ــيس لـ ــن ولكـ

. السـيف: والخليـل. اُألنُف: والخليل. الصادق: والخليل. النّاصح: والخليل. الحبيب":الخليل

الجسم: والخليل. الفقير: والخليل. الرمح: والخليل الزجاج...الرفيق:والخليل. الضعيف :الخليل: وقال

الدي) 1( فراس. 2/371وان،شرح أبي عند أيضاً،. 49ص،ووردت كشاجم عند .242صووردت

العرب،) 2( العروس،: وينظر. 5/32،31لسان المحيط،.9/190تاج اللغـة،. 4/220والقاموس . 2/163ومقـاييس

العربية، وصحاح اللغة ص.5/2107وتاج المحيط، اللغة،.221ومحيط .  2/226وقاموس

الديوان) 3( فراس،. 3/232،شرح أبي عند كشاجم،. 35،215صووردت الخالـدي،. 261صوعند بكر أبي وعند
.24ص

اللغة،) 4( العرب،. 5/390تهذيب لسان العروس،. 5/128،127وينظر المحـيط،.5/132وتاج . 2/371والقاموس

اللغة، العربية،. 2/209،208ومقاييس وصحاح اللغة ص.3/1124وتاج المحيط، اللغة،.248ومحيط وقاموس
2/242   .

الديوان،) 5( .3/232شرح

السابق) 6( فراس،. 3/7،المرجع أبي عند كشاجم،. 233صووردت .242صوعند
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خلل محبته في ليس الذي .)1("المحب

الـذي والمحـب الحبيب معنى من والتحديد التخصيص طريق عن اللفظة هذه داللة تطورت
في البيتليس في منه المقصود هو كما والصاحب، الصديق معنى إلى خلل المعنـىوقد. حبه تطـور
.المعجميعنالسياقي

:ذرية

ا لفظة قولهوردت في كشاجم عند :)2(لذرية

ــاء البكـ ــاء غَنـ ــّل وقـ ــاء ــاءبكـ ِاألنبيــ ــة رزءِذُريــ ــى علــ

خلقهم: الذرية" أي الخلق اهللا ذرأ تعالى...من اهللا ألن الذر من فعلية مـنوهي الخلق أخرج
كالذّر آدم .)3("صلب

طريق ًعن مجازيا اللفظة هذه داللة الذّتخصيصالتطورت فصارت وقال. الرجلولد:"رية،
األثير وأنثى:الذرية: ابن ذكرٍ من اإلنسان نسل يجمع البيـت. )4("اسم فـي المقصـود المعنـى . وهو

السياقي عنوالمعنى المعجميمتطور .المعنى

:الرهط

قوله في فراس أبي عند اللفظة هذه :)5(وردت

ــه ورهطَـ ــي التغلبـ ــالء العـ ــرتْأذاقَ ج ــا م ــب ــرعواق الجرائ ــه علي

عشرة"إن: قيل إلى ثالثة من يجمع عدد ً: الرهط...الرهط أيضـا والـرهط الحائض، : مئزر

والرهط ،ِ اللّقم ظمامرأة: ع فيهم اليكون الرجال من العشرة دون الرجل...ما وقبيلته: رهط .)6("قومه

ال هذه داللة الرجلتطورت رهط فصار بالتخصيص، وق: لفظة المراد.بيلتهقومه المعنى وهو
ت وقد األبيات، السياقيطورفي المعجميعنالمعنى األولالمعنى المعنى عن .بالتخصيصالمتطور

اللغة،) 1( العرب،: وينظر. 5/202تهذيب العـروس،. 5/147لسان المحـيط،.7/308وتاج . 3/380والقـاموس

اللغة، الع. 2/156ومقاييس وصحاح اللغة اللغة،.4/1686ربية،وتاج .    2/246وقاموس

كشاجم،) 2( .15صديوان

اللغة،) 3( العرب،: وينظر. 11/39،38تهذيب المحيط،.6/31لسان اللغة،. 2/35والقاموس .2/343ومقاييس

العروس،) 4( العربية،: وينظر.3/223تاج وصحاح اللغة ص.2/663تاج المحيط، .  306ومحيط

أبي) 5( كشاجم،. 112صفراس،ديوان عند .210صووردت

العرب،)6( العروس،: وينظر. 6/244لسان اللغة،.5/144تاج المحـيط،: وينظر.4/416،415تهذيب القـاموس
اللغة،. 2/375 العربية،. 2/450ومقاييس وصحاح اللغة ص.3/1128وتاج المحيط، .  355ومحيط
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:الزفاف

قوله في كشاجم لدى : )1(وردت

ــا َالزفـــ ــة ليلـــ ــدتْ ــرولـــ ذَكَـــ ــا بعلهـــ ــى إلـــ ف
أ: "يقال إذا أزفها العروس زوجهازففت إلى القوم...هديتها مشيتهمزفّ الطائر...أسرعوا: في زفّ

طيرانه بنفسه: في .)2("ترامى

ال انتقال طريق عن اللفظة هذه داللة تطورت االستعارةوقد خالل من بالمجاز ذكرداللة فقد ،
ال" الراغب السرعة يقتضي فيما النعام، زفزفة من مستعار العروس، زفّ ولكـنأن شـبهها، ألجـل

من خفة على بها م.)3("رورالسللذهاب السياقي فالمعنى الذا عن المعجميتطور . لمعنى

قولهوقد في آخر بمعنى المتنبي عند اللفظة هذه :                      )4(وردت

ــاً مرتفع ــريح ال ــه زفّتْ ــحاب الس بلـدإذا مـن البيضـاء الرملـة عـدا فال
بمعنى هنا وساقته: "زفّتْه السياقيو.)5("حركته المعجميالمعنى المعنى عن .باالستعارةمتطور

:الزيارة

قوله في المتنبي عند :)6(وردت

ـهقَلْب الشّـوقَ يـدعي ـنمم أنـا ــغِلوما بالشّ ــارة الزي ــرك ت ــي ف ويحــتج

قولهم من يارةالز ماَل":أصل أي إليه 7("زار(.

المعنىوقد فصار اللفظة هذه داللة الشخ: خصصت إلى وفـقالمجيء مـرة بعـد مرة ص
معينة البيت،و. أصول من المراد المعنى المعنىتطورهناكوهو وبين ياقيالمعنىالسالمعجمي.

ص) 1( كشاجم، .       131ديوان

العرب،لسا) 2( اللغة،:وينظر.7/40ن المحيط،. 10/12تهذيب اللغة،. 3/153والقاموس . 3/4ومقاييس

العروس،) 3( العربية،: وينظر.6/129تاج وصحاح اللغة ص. 4/1369تاج المحيط، .373ومحيط

الديوان،) 4( .2/16شرح

السابق،) 5( .2/16المرجع

السابق) 6( عند. 3/161،295،المرجع فراس،ووردت الخالدي،. 102،124صأبي بكر أبي .87صوعند

اللغة،) 7( العرب،: وينظر. 10/68تهذيب العروس،. 7/78لسان اللغة،.3/248،247وتاج وتـاج. 2/43ومقاييس
العربية، وصحاح ص.2/674،673اللغة المحيط، . 384ومحيط
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: السالم

لدى قولهالمتنبيوردت : )1(في

ــم بس ــد المج ــحائف ص ــي ف ــت ــيسكتب ق ــم ــيسِث ق ــد ــالموبع الس

وقيل:السالم" السالمة بمعنى سلّمتالسالم: يكون مصدر الموالس اهللا، لإلنسا: هو ندعاء

ونفسه دينه اآلفاتِفي من يسلم األرض: والسالم...بأن في اهللا . )2("التحية: السالم...أمان

داللة يعنيخُصصت السالم فصار اللفظة هـذاو.التّحية: هذه األخير هـو) التحيـة(المعنى
و البيت، في المراد المعجميهناالمعنى المعنى عن السياقي المعنى . تطور

:الصديق

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه :)3(وردت

ــا به ــديقَ ص ال ــالد ب ــبالد ُال ــر يصـمشَ مـا اإلنسـان ـبيكس مـا وشر

الصدق من األصل في الكذب"وهو: الصديق أمـر: والصديق...ضد بكـل يصـدق ...من

التصدي: والصديق الصدق: والصديق. قالدائم في .)4("المبالغ

اللفظة هذه داللة الصديقباالستعارةتطورت فصار الـذي"، وهـو أمـوره، في يصدقك من
بالعمل قوله لك: والصديق.)5("يصدق السياقيتطوروقد. المصادق المعجميعنالمعنى .المعنى

: الصهر

المتنبي قول في : )6(جاءت

ــهر ص ــن واب ــه بابن ــه فجعت ــد ــمهوق الغواش ــر األمي ــالت حم ــهر وبالص

الديوان،) 1( فراس،. 4/96شرح أبي عند .268صكشاجم،وعند. 276صووردت

اللغة،) 2( العرب،: ينظر. 9/546،547تهذيب بعدها7/241لسان المحيط،.وما اللغة،. 4/131والقاموس ومقاييس
العربية،. 3/91،90 وصحاح اللغة ص.5/1951،1950وتاج المحـيط، التعريفـات،.424ومحـيط وكتـاب

ص .    126الجرجاني،

الديوان،) 3( أ. 3/373شرح عند فراس،ووردت كشاجم،. 184،199صبي الخالـدي،. 201صوعند بكر أبي وعند
الخالدي،. 65ص عثمان أبي عند أيضاً .130صووردت

اللغة،) 4( المحيط،: وينظر.6/520تهذيب اللغة،. 3/261القاموس العربيـة،. 3/339ومقاييس وصحاح اللغة وتاج
4/1505 .

العرب،) 5( ا: وينظر. 8/214،215لسان الود: الصديق: "ويضاف. 6/404لعروس،تاج الصادق : ينظـر. "الصاحب

الوسيط، ص.511/ 1المعجم المحيط، .503ومحيط

الديوان،) 6( فراس،. 3/390شرح أبي عند كشاجم،. 114صووردت .141صوعند
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والصهر: الصهر" األعرابي: القرابة، ابن وقال الختونة، الرجـل: الصهر: حرمة بنـت زوج
أخته المعجمي. )1("وزوج للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، على داللي تغيير أي يطرأ .لم

:الضيف

عند اللفظة هذه قولهالمتنبيوردت :)2(في

ضــــيفيــــ كــــلَّ قــــاتالً ــها وعلْبـــ حــي ضـــ ــاه غنـــ

الشيء ذلك إلى ألجأه ًأي فالنا فالن أملتـه،":ويقال. أضاف أي الشـيء إلـى الشيء أضفت
ألجأته أي كذا إلى . )3("وأضفته

فأصبح التخصيص، طريق عن اللفظة داللة اإلطعـام"تطورت يعنـي مـن. )4("التضـييف
المعنىباًتطورهناكأنالمالحظ في والمعجم السياق .ين

:الطارق

قوله في الحمداني فراس أبي عند اللفظة هذه :)5(وردت

،ــه طارقُـ ــم ألـ ــفُ الطّيـ ــاقَك ــقُهَأشَـ عاش ــه نَمي ــم ل ــٍل، لي ــر آخ
بالليل":الطرق آت وكل بالليل، والطارق: اإلتيان للطريق: طارق، الدق،السالك وهو الطرق
بال اآلتي البابوسمي دقّ إلى ًلحاجته طارقا .)6("ليل

المجرد إلى المحسوس من االنتقال طريق عن اللفظة هذه داللة المعنـىتطوروقد. تطورت
األولعنالسياقي المعنى عن المتطور المعجمي .المعنى

:القرى

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه :)7(وردت

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 297/ 8لسان العـروس،. 4/357تهذيب المحـ.3/344وتـاج . 2/76يط،والقـاموس

اللغة، العربية،. 3/315ومقاييس وصحاح اللغة ص.2/717وتاج المحيط، المجلـد. 522ومحيط والمخصص،
ص. 3/152األول، التعريفات، .140وكتاب

الديوان،) 2( فراس،. 1/206،2/114شرح أبي عند كشاجم،. 216صوردت عند .245صووردت

اللغة،: وينظر. 7/67،66العين،) 3( المحيط،.9/247،246تهذيب اللغة،. 3/171والقاموس .3/381،380ومقاييس

ص المحيط، .    542ومحيط

العرب،) 4( لسان العروس،. 9/78،77ينظر العربية،.6/174وتاج وصحاح اللغة . 4/1392وتاج

فراس،) 5( أبي أيضاً،. 317،195صديوان كشاجم عند .297صوردت

العرب،) 6( اللغة،: روينظ. 9/110لسان العـروس،.7/11تهذيب المحـيط،. 6/418وتـاج . 3/265والقـاموس

اللغة، العربية،. 3/449ومقاييس وصحاح اللغة . 1515-1513/ 4وتاج

الديوان،) 7( فراس،. 2/41شرح أبي ًعند أيضا كشاجم،. 186صوردت .78صوعند
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مضـــيفُه بكـــذّابين نزلْـــتُ الإنّـــي التّرحــالِمحــدودعــن وعــن قــرى

قولهم من الشيء":القرى نحو القصد وهو قرواً، أقرو إليهم إلـى: القرى...قروت اإلحسـان
.)1("الضيف

ال فصار بالتخصيص اللفظة هذه داللة هوتطورت الضيف: قرى إلى أيضـاً.اإلحسان وهـو
ضيافته عند له يقدم الذي الضيف المعجميالبينتطورهناكف.طعام والمعنى السياقي . معنى

: النّسب

قوله في المتنبي عند :)2(وردت

أبٍ خيـر بنـت يـا أخٍ خيـر أخـت ــبِيا النّس ــرف أش ــن ع ــا بهم ــةً كناي

خاصةً: النسب" اآلباء في هو أو نسبته: واستنسب.القرابة، السكيت...ذكر ابن ويكون: وقال
واألب األم قبل . )3("من

بيـتتطورت في ورد كما بلد، أو قبيلة إلى االنتساب فأصبح والتوسيع بالتعميم اللفظة داللة
المعنىالسياقيىالمعنتطورقدو. المتنبي .المعجميعن

: الهدية

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه : )4(وردت

ــة هدي ــي إل ــدي ته ــا م ــت التّـــأميالفجعل وظرفهـــا إليـــك منّـــي

برما: الهدية" من مودة ذي إلى . )5("بهأتحفتما: الهدية...أهديت

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، هذه داللة تتغير . لم

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 12/92لسان المحيط،والقا.7/250تهذيب اللغة،. 4/380موس ومحيط. 5/78ومقاييس
ص .549المحيط،

الديوان،) 2( .1/86شرح

العرب،) 3( اللغة،: وينظر. 14/242لسان العـروس،. 9/567تهذيب المحـيط،.1/483وتاج . 1/136القـاموس

اللغة، العربية،. 5/423ومقاييس وصحاح اللغة مج.1/224وتاج .  1،3/147والمخصص،

الديوان،) 4( كشاجم،. 3/179شرح عند أيضاً .268صووردت

العرب،) 5( المعاني. 15/43لسان تلك إلى مـن: والهدية. العروس: الهدية: "ويضاف الصـديق أو القريـب يقدمه ما
واأللطاف الوسيط،: ينظر."التّحف اللغة،.2/979المعجم ص. 6/874وقاموس التعريفات، .  277وكتاب
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:  الوصية

الحمداني فراس أبي عند :)1(وردت

ـــ ِالجميــ ــبر بالصــ ــيك ــيه!ِــــلأوصــ الوصـ ــر خيـ ــه !فإنّـ

ووصاه":الوصية الرجل أيضاً. إليهعهد: أوصى وصـية: والوصية وسميت به، أوصيت ما
الميت بأمر وصياً. التصالها الرجل . )2("وصله: ووصى

االسـتعارة، طريق ًعن مجازيا الداللة انتقال طريق عن اللفظة هذه داللة فصـارتتطورت
إليك: الوصية َهدع ا. ما السياقيوهو والمعنى البيت، في المراد عنلمعنى المعجالمتطور .ميمعنى

االجتماعيةألفاظتحليل:ثانياً والعالقات : التعامالت

:صوتياً-1

ص: أسرة ح ص ص، ح .ص

ص: أقارب ح ص ح، ح ص ح، ص

صص: أهل ح .ص

ص: أواصر ح ص ح، ح ص ح، . ص

صص: الخدن ح .ص

ص:الخليط ح ح ص ح، .ص

ص: خليل ح ح ص ح، . ص

ص: ذُرية ص، ح صححص ح ص ،.

صص: الرهط ح .ص

ص: الزفاف ح ح ص ح، . ص

ص: الزيارة ح ص ح، ح ص ح، . ص

ص: السالم ح ح ص ح، . ص

ص: الصديق ح ح ص ح، .ص

فراس،ديوا) 1( أبي كشاجم،. 318صن عند .266،26صووردت

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 15/227لسان العروس،. 9/401تهذيب المحـيط،.10/392وتاج . 3/403والقـاموس

اللغة، العربية،. 6/116ومقاييس وصحاح اللغة اللغة،. 6/2525وتاج ص. 6/912وقاموس .   273والتعريفات،
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صص: الصهر ح . ص

ص: الضيف ح ح .ص

ص: الطارق ح ص ح، ح . ص

ح: القرى ح ص ح، .ص

ح: النسب ص ح، .صص

ص: هديةال ح ص ح، ح ح،ص .ص

ص:الوصية ح ص ح، ح ص ح، . ص

:صرفياً-2

التالية األوزان على الفصل هذا ألفاظ :جاءت

وزن ضيف: هي) فَعل(على رهط، صهر):فعل(وزنو.َأهل، .ىقر):فعل(وزنو.خدن،
وزنو وزنو. نسب):فَعل(على وزنو.ُأسرة):فُعلَة(على .رةزِيا):فعالة(على

جاءت لفظة وزنوهناك وزنوألفاظ.زِفَاف):فعال(على صديق):فَعيل(على خليل، .خَليط،

وزنولفظة على علىلفظةو.وصيةالهدية،):ةفَعي(ووزن.طَارِق):فَاعل(جاءت جاءت
.َأواصر):فَواعل(وزن

:داللياً-3

داللتها،:أوالً تغيرت :وهيألفاظ

وهي داللتها، تخصصت الصدي:ألفاظ السالم، الزيارة، الرهط، الخليل، الضيف،الخليط، ق،
الذريةالقرى ،.

وهي وتعممت، داللتها توسعت أنساب:ألفاظ .األهل،

وهي باالستعارة، داللتها تطورت الوصي: ألفاظ .ةالزفاف،
وهي المجرد، إلى الحسي من باالنتقال تطورت .الطارق:ألفاظ

وهي بالمشابهة، تطورت األواصر:ألفاظ .أسرة،

الهدية.   الصهر، الخدن، وهي: األقارب، داللتها، على محافظةً بقيت ألفاظ ثانياً:
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الثالث :الفصل

والتعامال الشؤون الماليةألفاظ ت
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المالية: أوالً والتعامالت الشؤون والسياقألفاظ المعجم :بين

هذا بشـؤونالفصليتضمن يتعلـق ومـا وتعامالته، وأسمائه المال أمور على الدالّة األلفاظ
شـكّلت والتي الفترة، تلك في المجتمع أبناء بين التجارية والمبادالت المالية التعامالت الخلفيـةوأنماط

هي األلفاظ وهذه ، البالط شعراء فيه عاش الذي للمجتمع : االقتصادية

الشَّـاكد،اإلتاوة، السوق، الرفد، الرشوة، الرزق، الدينار، الدرهم، الخراج، التّبذير، األيادي،
الكساد، الغنى، النقداللّهى،صفقة، النشب، الوفرالمال، الهبة، ، .

: اإلتاوة

ب في الحمدانيوردت فراس أبي : )1(يت

،إتــاوة ذّل ــراب األع عــن ــاط والحواضــرأم عنــدها البــوادي تســاوى

والجعالة،: اإلتاوة" والخراج، ماالرشوة إتاوةوكل وغيرها الجباية من موضع على .)2("قُسم

اللفظة هذه داللة تتغير والسياق،لم المعجم بين داللتها على محافظة السياقيفالمعنى. وبقيت
المعجمي للمعنى .موافق

:األيادي

قوله في المتنبي عند :)3(وردت

ــافي أكـ وال ــيش أعـ أن ــى ــاديأأرضـ األي ــن م ــر لألمي ــا م ــى عل

يد مفرده جمع يـدا: اليد"و،األيادي سميت إنّما والصنيعة، والمنّة تصطنعه واإلحسان النِّعمة
إنال واإلعطاء باإلعطاء، تكون إنما باليدًألنّها السابغة: اليد...ة .)4("النِّعمةَ

والعطاء النعمة هي اليد فصارت ًباالستعارة، مجازيا اللفظة هذه داللة المعنـى. تطورت وهو
البيت، في السياقيفالمراد عنالمعنى المعجميمتطور .المعنى

فراس) 1( أبي .109ص،ديوان

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 1/51لسان العـروس،. 10/489تهذيب المحـيط،.10/7وتـاج القـاموس . 4/299و

اللغة، العربية،. 1/50ومقاييس وصحاح اللغة ص. 6/2262وتاج المحيط، .   3ومحيط

الديوان،) 3( كشاجم،. 2/37. 1/304،357شرح ًعند أيضا .87صووردت

العرب،) 4( المحيط،. 15/310،309لسان اللغة،. 4/408والقاموس العربيـة،. 6/151ومقاييس وصحاح اللغة وتاج
ص. 6/2540 المحيط، اللغة،.991ومحيط .   6/936وقاموس
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:التّبذير

قولهجا في المتنبي لدى :)1(ءت

ــودةً م ــين الحس ــا أب ــتُ منح ــد ــذيرولق تبـ هــدو لعـ ــا بهـ ــودي جـ

التب لفظة التاليةجاءت بالمعاني اللغة في المال: "ذير إسرافاً: تبذير إفسـاد:والتبـذير. تفريقه
و السرفالمال في وقيل:التبذير: وقيل. إنفاقه المعاصي، في المال ينفَقَ إ: أن في يده يبسط أن نفاقـههو
ال يقتاتهحتى ما منه حقّه: والتبذير...يبقى غير في المال .)2("تفريق

مـن داللتها انتقلت فقد باالستعارة، اللفظة هذه داللة األرض،: تطورت فـي البـذر تفريـق
الساب: وأصبحت البيت في الداللة هذه توسعت ثم حقّه، غير في وإفساده المال التبـذيرتبديد فأصبح ق،

وح المال في بليس ِده، المودة في صار البيتل في الحال هي ًكما عـنو.أيضا متطور السياقي المعنى
المعجمي .المعنى

:الخراج

قوله في كشاجم لدى :)3(وردت

ــومٍ ق ــرةُ وك ــي عطلت ــرى ت ــا بالبريـــدم أو بـــالخراج شُـــغلوا

معلوم: الخراج" بقدر مالهم من السنة في القوم يخرجه ي: والخراج. شيء لمـا خـرجاسـم .

واألمة: والخراج العبد يؤديهاو.غلّة ً ضريبة عبده على السيد يضربه ما الخراج فيسـمىأصل إليـه،
خراجاً منه الناس: جوالخرا،الحاصل أموال من تؤخَذ مـا...اإلتاوة بـالخراج يريد بالضمان، الخراج

المبتا العين غلّة من ملكاًيحصل أمةًأو أو ًكان عبدا لفتيـان: الخـراج...الفيء: اجالخر...عة، لعبـة
.)4("العرب

داللة ًبالمشابهة،تطورت مجازيا اللفظة يؤديهافهذه ضريبةً عبده على السيد يضربه ما الخراج أصل
خراجاً، منه الحاصل فيسمى النّاسإليه، على المفروضة الضريبة يعني الخراج الم.وأصبح نىعوهو

البيت، في السياقيفإذاًالمقصود عنالمعنى .المعجميالمعنىمتطور

الديوان،) 1( .2/136شرح

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 2/44لسان العـروس،. 11/22تهذيب المحـيط،.3/36،35وتاج . 1/383والقـاموس

اللغة، العربية،. 1/216ومقاييس وصحاح اللغة ص.2/587وتاج المحيط، اللغة،.32ومحيط .    1/56وقاموس

كشاجم،) 3( .84صديوان

العرب،) 4( اللغة،:وينظر. 5/40لسان العـروس،. 5/244تهذيب المحـيط،.2/29،28وتاج . 1/191والقـاموس

اللغة، الع. 2/175ومقاييس وصحاح اللغة ص.1/309ربية،وتاج المحـيط، اللغـة،.223ومحـيط وقـاموس
2/227   .
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: الدرهم

المتنبي قول في :)1(وردت

قال بـه: ولو ـدأج ًلـم درهمـا درهـمهـاتوا النـاس علـى ٍأعيـا سائل على

"رهالدمرهوالد كالمهم: م ببناء ملحقٌ معرب فارسي .)2("لغتان،

أن من اللغة معاجم أوردته ما فارسلكن فالـدرهمالدرهم دقيقـاً، لـيس معرب معـرب"ي
األصل)ديرام( يونانية أنها والصحيح من.)3()"دراخمة(، عملـة"وهي بمعنـى درخما القديمة اليونانية

اإلسالم قبل قرون عدة القديمة البيزنطية الدراهم العرب استخدم وقد الدكتور.)4(..."معدنية، ذهب وقد
إلى له مقال في حبيب عيسى إنماهر والعمالت: "القول بالنقد تتعامل ال العربية .)5("اللغة

ا شعراء عند اللفظة هذه داللة تتغير الحمدانيلم األلفاظ. لبالط من يستعملونهاوهي المعربة
األصل اللغة عن جاءت المعجميو.كما للمعنى موافق السياقي .المعنى

:دينار

قوله في المتنبي عند دينار لفظة :)6(وردت

منبــر عــود أسـمائه مــن يخــُل درهــمولـم يخــل ولــم ــار دين يخــُل ولــم

إحـدى: الدينار" فقلبـت ودنينيـر دنانير قولهم بدليل بالتشديد، دنَّار، وأصله معرب، فارسي
فعال على تجيء التي بالمصادر يلتبس لئال ياء وديباج...النونين قيراط ومثله دنانير، على جمع ولذلك

دباجوأص معربوال.)7("له فارسي الدينار بأن ماقول مع يتفق المعرباتهأوردتال أصلأنمنمعاجم

الديوان،) 1( الخال. 4/87،3/352شرح عثمان أبي عند .144صي،دووردت

العرب،) 2( العروس،: وينظر. 5/253لسان المحيط،.8/289تاج العربيـة،. 4/113والقاموس وصحاح اللغة وتاج
ص. 5/1918 المحيط، .   279ومحيط

د)3( الفارسية، المعربات مراجعة. معجم ألتونجي، الطبعـة. د: محمد ناشرون، لبنان مكتبة السباعي، محمد السباعي
بيروت ص1988الثانية، العربية،: وينظر. 76، اللغة في الدخيلة األلفاظ الفارسـية.27صتفسير األلفاظ ومعجم

ص شير، ادى السيد .62المعربة،

العرب،) 4( أسماء العربي. 1/577معجم المغرب عملة على كاسم أيامنا في مستعملة درهم كلمة تزال في. وال وترسم
ص: ينظر) hµχ∂ρD(اليونانية يوناني، عربي :و. 111قاموس

An intermediate Greek-English lexicon, the seventh edition of Liddell and Scotts, oxford

university-press1995,firstedition1889,p211.

والعلوم،دمشق،العدد) 5( والثقافة للتربية العربية التعريب،المنظمة تأصيلية،مجلة لغوية .  2002،29،حزيران23دراسة

الديوان،) 6( الخالدي،. 3/352شرح بكر أبي عند الخالدي،.24صووردت عثمان أبي .122صوعند

العرب،) 7( العروس،: وينظر. 5/307لسان المحيط،.3/211تاج اللغة،. 2/31والقاموس وتـاج. 2/305ومقاييس
العربية، وصحاح ص. 2/659اللغة المحيط، . 294ومحيط
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فارسي وليس التيني، أن.الدينار جاء علـى"معناهفقد يشتمل قديم روماني نقد وهو عشري
وكان وحدات العربو،التيني: الدينارأصلو.denariusعشر عند دراهم عشرة .)1("الدينار

اللفظة،توسعت المعنىداللة وهو المال، أنواع من نوع أي على تطلق دينار لفظة وأصبحت
السابق، الشعري البيت في اوالمعنالمقصود عن متطور السياقي المعجميى . بالتعميملمعنى

:الرزق

قوله في المتنبي لدى :)2(وردت

بنتُـــه دانرو بنــتُ اللــذيا ِالـأهــذا الطّالبان مطلَـبِهما شـر مـن رزقَ

وقيل: الرزق" به، نْتَفَعي الجسـم: ما قـوام بـه ما أي للتغذّي، الحيوان إلى اهللا يسوقه ما هو
المطر يسمى وقد .)3("العطاء: الرزق...رزقاًونماؤه،

الخير من اإلنسان به يرزقُ ما على يدّل الرزق فصار اللفظة، هذه داللة والمعنـى. توسعت
المعجميمتطورلسياقيا المعنى . بالتعميمعن

: الرشوة

المتنبي قول في :)4(جاءت

رِشـوةً الحـب علـى بالبـاغي أنا ــوابوما ث ــه علي ــى يبغَ ــوى ه ــعيفٌ ض

لغةً والمراشاةف:الرشو"منالرشوة الرشوة، مأخوذة: الرشوة...المحاباة: عل الرشوة الجعُل،
م إذا الفرخ رشا لتزقّه،من هأم إلى رأسه شوة...دبالمصانعة: الر الحاجة إلى .)5("الوصلة

العربية،) 1( اللغة في الدخيلة األلفاظ األصليونان):دنّار(معرب:"الدينار. 30صتفسير المعربـات: ينظر."ية معجم
الحديث.84الفارسية، المصطلح في الالتينية: "والدينار قبـل" ديناريوس"عن العـرب عرفه ذهب من نقد وهو

العربية الدول بعض في عملة اآلن وهو اإلسالمي، الدينار فقيل اإلسالمية، الدولة في عملة كان ثم : ينظر" اإلسالم

العرب، أسماء الطبعـة: وينظر. 1/610معجم األدبيـة، الكنـوز دار العلوي، هادي واالقتصاد، الدولة قاموس
بيروت ص1997األولى، ،92 .

الديوان،) 2( فراس،و. 1/254،219،3/114شرح أبي عند كشاجم،. 23،61صوردت .224،30،20صوعند

العروس،) 3( اللغة،: وينظر. 6/355،356تاج العرب،. 6/579تهذيب المحيط،.6/146ولسان . 3/243والقاموس

اللغة، العربية،. 2/388ومقاييس وصحاح اللغة ص.4/1481وتاج المحيط، .     333ومحيط

الديوان،) 4( .1/199شرح

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 6/160لسان المحـيط،.9/119تهذيب اللغـة،. 4/336والقاموس .2/397ومقـاييس

ص المحيط، التعريفات،وكتا. 336ومحيط .116ب
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تت البالطغيرلم شعراء عند اللفظة هذه والمعنـى.داللة السـياقي المعنـى بـين فـرق وال
المعجمي .

:الرفد

قوله في المتنبي عند :)1(وردت

ــد برفـــ ــه نطالبـــ ــاه ــدينأتينـــ بِـ ــه منـ ــه نفسـ ــب يطالـ

والصلة: دالرف" وقيل: الرفد...أعانه: رفده...العطاء الضخم، سخم: العالض العظيم ...القدح

شيء وكّل والقول اللبن وسقي بالعطاء المعونة .)2("النّصيب: الرفد...اإلعانة: الرفد...الرفد

تت دالغيلم لر موافق السياقي والمعنى اللفظة، هذه المعجميلة .لمعنى

:السوق

المتنبي قول في :)3(وردت

ــالي المع ــبِ طَل ــنّفسِعــن ال ــغُل ــادوشُ ــوقِالكس س ــي ف ــعر ِالشّ ــع ببي

هو لغة البياعات: "السوق اب...موضع سيدهقال فيها: ن يتعامُل التي القتـال. ..هي وسـوق
وردانحومته:والحرب وسوق ببغدا: ، محلة العطش وسوق بإفريقية، لزام وسوق بمصر، .  )4("دمحلة

مجازياً اللفظة هذه داللة السوقتطورت اشتقاق فأصل السببية، طريق النّـاس"عن سوقَ من
إليها . )5("بضائعهم

هـذا في لديه فالسوق ًبالمشابهة، مجازيا المتنبي بيت ًفي أيضا اللفظة هذه داللة تطورت وقد
الشّعر فيها يلقي التي والخلفاء الملوك مجالس هو كاسدةهفالبيت سوق عنو. ي متطور السياقي المعنى

المعجمي .المعنى

الديوان،) 1( فراس،. 4/194،2/9شرح أبي عند .294صووردت

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 6/189لسان العروس،. 10/270تهذيب المحيط،.2/256،355وتاج .1/306والقاموس

ص المحيط، .    343ومحيط

الديوان،) 3( فراس،. 1/355شرح أبي عند كش. 302صووردت .75،236صاجم،وعند

العرب،) 4( اللغة،. 5/191العين،: وينظر. 7/305لسان المحـيط،.7/223وتهذيب ومقـاييس. 3/256والقاموس
. 3/117اللغة،

العروس،) 5( العربية،.6/387،386تاج وصحاح اللغة ص. 1499/ 4وتاج المحيط، .    442ومحيط
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:شَاكد

المتنبي قول في :)1(وردت

ــيهم ف ــك أنّ ــدام اإلق ــرف ش ــن ــاكدوم ش ــك كأنّ ــوقٌ ومم ــل القت ــى عل

و الشّكد، من اللغة في بالفتح"الشّاكد بالضم. اإلعطاء: الشَّكد يـزود: والشُّكد ومـا هالعطـاء
تمرٍاإلنسان أو سمن أو لبن منازلهممن من به فيخرج موضـوعاً: الشّكد...الشّكر: والشّكد. ، كان ما

والشّراب الطّعام من البيت حصـاده: والشّكد. في عنـد ـرالب ومن صرامه، عند التّمر من يعطى . ما

اليمن. الجزاء: والشّكد أهل عند الكُـدسِعنـد: والشّكد من أعطيت اما ومـن عنـدالكيـل، لحـزم
.)2("الحصاد

عنـده فالشّـاكد الداللـة، وتوسيع بالتعميم المتنبي بيت في اللفظة هذه داللة كثـرة:تطورت
والبطولة الشجاعة في المعجميو. اإلعطاء المعنى عن متطور السياقي .المعنى

:صفقة

قوله في المتنبي لدى :)3(وردت

ــفقةً ص ــارم والمك ــر أخس ــد ــالمج يع أن ــن األروعم ــريم الك ــا به يش

هي اللغة في والمشتري،"والبيعة،: الصفقة للبائع تكون عـن: الصـفقة...الصفقة االجتمـاع
باأليدي. الشيء تصافقوا تبايعوا إذا كانوا ألنّهم صفقة للبيعة قيل .)4("إنما

ال المعنى إلى الحسي المعنى من ًباالنتقال مجازيا اللفظة هذه داللة فصـارتتطورت مجـرد،
البيعة على تدّل المعجميتطورهناكو. الصفقة والمعنى السياقي المعنى .بين

: الغنى

قوله في المتنبي لدى :)5(جاءت

الديوان،) 1( .1/276شرح

العروس،) 2( اللغة،: وينظر. 2/390تاج العرب،. 7/414تهذيب المحـيط،.8/115،114لسان . 1/316والقاموس

اللغة، العربية،. 3/207ومقاييس وصحاح اللغة ص.2/494وتاج المحيط، .  476ومحيط

الديوان،) 3( فراس،. 2/271شرح أبي عند .107صووردت

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 8/254لسان العروس،.6/539تهذيب المحيط،.6/410،409وتاج . 3/262والقاموس

اللغة، العربيـة،. 3/290ومقاييس وصـحاح اللغة ص.4/1508وتاج المحـيط، والتعريفـات،. 512ومحـيط
.  139ص

الديوان،) 5( فـراس،. 1/371،292،2/350،4/60شرح أبي عند كشـاجم،. 13،139،160صووردت وعنـد
.25،26،76،192ص
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الغنــى ــه أيام ــان اإلنس ــأَل س ــداإذا موع ــك ٍجعلْتُ ــد بع ــى عل ــتَ وكن

ا لفظة فالغنىتُطلَق دالالتٍعديدة على مقصورال...الفقرضد: "لغنى المال من ...غنى

الغنم: الغنى...اليسار: الغنى من المائة الغنى: الغنى...اسم التّـزويج: التّزويج، أي العزب نصح...

بها ِتغزَل بالمرأة .)1("وغنى

بالت اللفظة هذه داللة الكريمة،خصيصتطورت والحياة اليسار هنا السـياقيو. فالغنى المعنى
المعنى عن . المعجميمتطور

: الكساد

قوله في المتنبي عند :)2(وردت

ــالي المع ــب طل عــن ــنّفس ال ــغُل ــادوشُ الكس ــوق س ــي ف ــعر ِالشّ ــع ببي

ا في اللفظة هذه بمعنىوردت ونقيضه"للغة النَّفاق اسـتعملالكساد...خالف ثم الفساد، وههو
واألسواق السلع نفاق عدم .)3("في

اللف هذه داللة تطورت األصلوقد في فالكساد باالستعارة، مجازياً استعمل: ظة ثم الفساد، وههو
واألسواق السلع نفاق عدم السياقو.في عنالمعنى متطور المعجميي المعنـىالمعنى عـن المتطـور

وخال الفساد على النِّفاقالدال . ف

: اللّهى

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه : )4(وردت

لهـى مـن فتُعطـى اللّهـىيعطي اآلراءيـده رأيــــه برؤيــــة وتُــــرى

لُهوة: اللّهى" واحدتها العطايا، وقيل: اللّهوة...أفضل وأجزلهـا: العطية، العطايـا ...أفضـل

واللّهوة: اللّهوة غيرها، أو كانت دراهم والدراهم: العطية، الدنانير من .)5("األلف

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 11/94لسان المحيط،.6/395،394تهذيب اللغة،. 4/374والقاموس .4/397ومقاييس

العربية، وصحاح اللغة ص.6/2448وتاج المحيط، .   669ومحيط

الديوان،) 2( .1/355شرح

العرب،) 3( اللغة،: وينظر. 13/63لسان العـروس،و.7/445تهذيب . 1/345المحـيط،والقـاموس.2/485تاج

اللغة، العربية،. 5/180ومقاييس وصحاح اللغة اللغة،.2/531وتاج .    5/731وقاموس

الديوان،) 4( كشاجم،. 1/25شرح عند .52صووردت

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 13/247لسان العـروس،. 5/80تهذيب المحـيط،.10/335وتاج . 4/390والقـاموس

اللغة، ص.5/213ومقاييس المحيط، اللغة،.828ومحيط .   5/768وقاموس



59

دال على محافظة بقيت بل اللفظة، داللة تتغير للمعنـى. لتهالم موافـق السـياقي والمعنـى
.المعجمي

:المال

قولهتجاء في المتنبي :)1(لدى

هــاد أب ــد ق ــذي ال ــاُل الم ــا أيه ــزتَأال ــبِع الكتائ ــي ف ــه فعلُ ــذا فه

األشياءم: المال" جميع من ملكتَه ما األثير...الحيوان: المال...عروف ابن فـي: قال المـال
من يملَك ما المالاألصل يطلَق ما وأكثر األعيان، من ويملَك يقنى ما كّل على ُأطلقَ ثم والفضة الذّهب

أ أكثر كانت ألنّها اإلبل على العرب البادية...موالهمعند أهل .)2("عمالنّ: مال

بت اللفظة هذه داللة اللفظةتطورت معنى فانتقل وتوسيعها، اللةالد مـاعميم علـى الداللة من
المالي ليصبح والفضة، الذّهب من ما: ملك ويملككّل عـنف. يقنى متطـور السياقي المعنـىالمعنى

المعجمي.

:النّشب

المتنبي قول في :)3(وردت

خالئقهـا مـوروث غيـر مضـت ــبومن َالنَّشَ ــة موروث ــدها ي ــت مض وإن

والصامت...المال: النّشب" النّاطق من األصيل المال والعقار: شَبوالنَّ...هو نُقـَل...المال
االشتقاق ةأئم والضياع: عن كالدور بها، براح ال التي الثّابتة األشياء في يستعمل ما أكثر النّشب أن...

منه: النّشَب تُعمُل يسللق 4("شجر(.

تت ولمغيرلم البيت، في اللفظة هذه السياقييختلفداللة المعجميعنالمعنى .المعنى

الديوان،) 1( فراس،. 200،168،158،2/56،4/283/ 1شرح أبي عند كشاجم،. 244،247،250صووردت وعند
الخالدي،. 52،174ص بكر أبي .72صوعند

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 14/152لسان العـروس،. 11/325تهذيب . 4/54المحـيط،والقـاموس.8/121وتاج

اللغة، العربية،. 5/285ومقاييس وصحاح اللغة اللغة،.5/1821وتاج المجلـد. 5/806وقاموس والمخصـص،
.    4/59األول،

الديوان،) 3( فراس،و. 1/89شرح أبي عند كشاجم،. 21صوردت الخالـدي،. 29،143صوعند عثمـان أبي وعند
.130ص

العروس،) 4( اللغة،ته: وينظر. 1/484تاج العرب،. 9/97ذيب المحيط،.14/254ولسان وتـاج. 1/137والقاموس
العربية، وصحاح ص. 1/224اللغة المحيط، .  892ومحيط
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:النَّقد

المتنبي قول في :)1(وردت

ــد الوع ــذا ب ــان الزم ــذا ه ــا النّقــديعللن مــن يديــه فــي عمــا ويخــدع

التالية بالمعاني اللغة في النقد لفظة النّسيئة: النّقد":وردت الـدراهم: والنّقـد. خالف تمييـز
منها الزيف النّقد: النّقد...وإخراج ب:النّقد...إعطاء الجوزالنّقر في الطـائر...اإلصبع يضرب أن النّقد
بمنقاره أي الدراهمالجيد: النّقد. بمنقاده، من ن: النّقد. الوازن النّظر الشّيءاختالس لـدغ: النّقـد...حو

.)2("الحية

التخصيصتط طريق عن اللفظة هذه داللة منورت الداللة فانتقلت بالـدراهم: ، الزيف تمييز
هذا إطالق نفسهاإلى الدراهم على السياقيف. االسم عنالمعنى المعجميمتطور .المعنى

: الهبة

المتنبي بيت في : )3(جاءت

شـكرِ عـن يرفعك لم الفضل الشّـكرنـاقصٍإذا لـه فـيمن فالفضـل هبة على
واألغراض: الهبة" األعواض عن الخالية وه،العطية وهاباً، صاحبها سمي كَثُرتْ منفِإذا َأبنيةو

وغيره...المبالغة ولَد من لك، بهو ما موهوب: وكلُّ الكثير: والوهوب. فهو . )4("الهِباتالرجُل

الحمداني البالط شعراء عند اللفظة هذه داللة تتغير للمعنـى. لم موافـق السـياقي والمعنى
.المعجمي

: الوفر

قوله في المتنبي عند : )5(وردت

اللف في الوفــحكى فـي علـكف ــازِحـوم الكن ــالعنتريسِ ب ــأودى ف ــر ـ

الديوان،) 1( كشاجم،. 2/68شرح لدى .86صووردت

العروس،) 2( اللغة،: وينظر. 2/516،517تاج العـرب،. 7/67،66تهذيب المحـيط،.14/334ولسان والقـاموس
اللغة،. 1/354 العربية،. 5/467ومقاييس وصحاح اللغة ص. 2/544وتاج المحـيط، وقـاموس.911ومحيط

.   6/853اللغة،

الديوان،) 3( كشاجم،. 2/149شرح عند .324صووردت

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 15/288لسان العـروس،. 5/106تهذيب المحـيط،.1/508وتاج . 1/143والقـاموس

العربية،. 6/147اللغة،ومقاييس وصحاح اللغة ص.1/235وتاج المحـيط، اللغـة،.987ومحـيط وقـاموس
6/929   .

الديوان،) 5( فراس،. 2/183شرح أبي عند أيضاً . 160صوردت
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والمتاع: الوفر" المال من والوفر من: الغنى، العام أو شيء منه ينقص لم الذي الواسع الكثير
شيء الديات: الوفر...كل منها تُعطَ لم التي . )1("اإلبل

الحمداني البالط شعراء عند اللفظة داللة تتغير المعجميوالمعنى. لم للمعنى موافق .السياقي

الماليةألفاظتحليل:ثانياً والتعامالت : الشؤون

:صوتياً-1

ص: اإلتاوة ح ص ح، ح ص ح، . ص

ح: األيادي ح ص ح، ح ص ح، . ص

ص: التبذير ح ح ص ص، ح .ص

ص: الخراج ح ح ص ح، .ص

الصـوت: الدرهم المقـاطع مـن تتـألف دخيلـة، أعجمية لفظة درهم ص،: يةلفظة ح ص
المعروفة العربية للمقاطع موافقة وهي ص، ح على. ص الحاصلة الصوتية التغيرات

اليونانية: اللفظة في هاءاً):درخما: (هي الخاء آخرهـاأبدلت إلـى األلف وأضيفت ،.

فهي الفارسية في العربية):درم: (أما في الكلمة إلى الهاء . أضيفت

الدخ: دينار المفردات صـوتيينمن مقطعـين مـن تتـألف العربيـة، علـى ح،: يلة ح ص
ص ح ح هـي. ص دينـار لفظـة على الحاصلة الصوتية فـي: التطورات اللفظـة

العربية: الالتينية في والواو: ديناريوس، الياء من المكون بكامله األخير المقطع حذف
. والسين

صص: الرزق ح . ص

ص: الرشوة ح ص ص، ح .ص

صصص: الرفد . ح

صص: السوق ح . ص

ص: شاكد ح ص ح، ح . ص

ص: صفقة ح ص ص، ح . ص

العروس،) 1( اللغة،: وينظر. 3/604تاج العرب،. 11/217تهذيب المحـيط،.15/249ولسان . 2/161والقـاموس

اللغ العربية،. 6/129ة،ومقاييس وصحاح اللغة ص.2/847وتاج المحـيط، اللغـة،.978ومحـيط وقـاموس
6/919   .
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ح: الغنى ح ص ح، . ص

ص: الكساد ح ح ص ح، . ص

ح: اللهى ح ص ، ح .ص

ص: المال ح ح .ص

ص: النّشب ح ص ح، . ص

صص: النقد ح .ص

ص: الهبة ح ص ح، .   ص

صص: الوفر ح .ص

:صرفياً-2

الفصل هذا ألفاظ التاليةجاءت الصرفية الصيغ : على

وفْررفْد: هي) فَعل(وزن نَقْد، مال، وزن.رِزق):فعل(وزنو.، . تبذير):تفعيل(وعلى

وزن وزنورِشْوة،):فعلَة(وزنو. صفْقَة):فَعلَة(وزنو.هبة):علَة(ووزن.أيادي):أفاعل(وعلى
كَساد):فَعال(وزنو.خراج):عالف(وزن. ِإتاوة):فعالة( ):فَعل(وزنوشَاكد،):فَاعل(وزنو. سوام،

. لُهى):فُعى(وزنو. سوق):فُعل(ووزن. غنَى):فعى(وزنو. نَشَب

:داللياً-3

داللتهاالتيلفاظاأل:أوالً وهيتطورت ، :

وهي داللتها، تخصصت .النّقد:ألفاظ

دال توسعت وهيألفاظ وتعممت، المال: لتها الغنى، الشّاكد، .الرزق،

وهي باالستعارة، داللتها تطورت الكساد: ألفاظ التّبذير، .األيادي،

وهي بالمشابهة، تطورت .  الخراج: ألفاظ

وهي بالسببية، تطورت .السوق: ألفاظ

وهي المجرد، إلى الحسي من باالنتقال تطورت . الصفقة: ألفاظ

وهي:ثانياً داللتها، على محافظةً بقيت هبـة،: ألفاظ النّشـب، اللهـى، الرفد، الرشوة، إتاوة،
.  الوفر

وهي:ثالثاً عربية، ليست أخرى لغات من دخلت ألفاظ دينار: هناك . درهم،
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الرابع :الفصل

والفكرية العلمية واألدبيةالمفردات
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وا:أوالً العلمية واألدبيةالمفردات والسياقلفكرية المعجم :بين

هذا الثّقافيةالفصليتضمن الخلفية عن تعبر التي فيـهوالعلميةاأللفاظ عـاش الذي للمجتمع
البالط والفكرشعراء العلوم، وأنماط الفترة،الحمداني، تلك في المجتمع ثقافة تعكس التي األنماط . هذه

األلفاظو الحج: هيهذه الطّرسام،األستاذ، .فلسفة،الطبيب،

:األستاذ

قوله في المتنبي عند األستاذ لفظة :)1(وردت

ــتهالً مك ــتاذُ األس ــك المل ــرع ــبترع تأدي ــل قب ــاً أديب ــاٍل اكته ــل قب

ومعناها: األستاذ" أعجمية، العظيم،: كلمة بالشيء وال: األستاذ...الماهر بعربيـة، ليست كلمة
وا الجاهلي الشّعر في ذلكتوجد أخذوا وإنّما باألستاذ، يخاطبوه أن المحبوب عظّموا إذا العامة صطلحت

األدب حسـن فـي أسـتاذ فكأنّـه يـؤدبهم، غلمان يديه تحت كان ربما ألنه بالصنعة، الماهر .)2("من

فارسية كلمة األستاذ أن معلّم: "والصحيح معناه .)3("أستاد

هذهتتطور باالستعارةداللة مجازيا ويعلّمهم،،اللفظة الناس يؤدب من األستاذ وهناكفصار
والمعجميتطور السياقي المعنيين فاألستاذبين باألمر، الماهر يعني لقب البيت .في

: الحجام

قوله في كشاجم عند :)4(وردت

ــوغى ال ــال أبط ســالح ــد الحدي ــذا ــامه الحجـ ــا دماءنـ ــق يريـ ــه وبـ

الحجامة: الحجام" وحرفته هووالحجا. فعله األزهري. المصاص: م حجـام: يقال: قال للحجام
المحجمة فم . )5("المتصاصه

الديوان،) 1( .1/170،2/82،4/293شرح

العروس،) 2( اللغة،.2/564تاج .  1/19وقاموس

العربية،) 3( اللغة في الدخيلة األلفاظ د: وينظر. 3صتفسير الفارسية، المعربات ومعجم.9صألتونجي،محمد. معجم
ص المعربة، الفارسية .10األلفاظ

كشاجم،) 4( .276صديوان

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 4/47لسان العروس،. 3/217تهذيب المحـيط،.8/237وتاج وتـاج. 4/94والقاموس
العربية، وصحاح ص.5/1894اللغة المحيط، اللغة،.151ومحيط . 2/169وقاموس
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السببية طريق عن اللفظة داللة السياقيو. تطورت عـنالمعنى المعجمـيمتطور المعنـى
بالسببية .المتطور

:الطّبيب

المتنبي قول في :)1(جاءت

ِبممـرضٍ الجفـون مـرض يـا وعأبرحتَ ــه ل ــب الطّبي ــرض ــودم الع ــد ي

هو اللغة في بالطب: "الطبيب الرجـال،: والطبيب...الرفيق: والطبيب. عالم مـن الحـاذق
بعمله بعمله. الماهر حاذق العرب: وكّل عند بهـا،. طبيب العارف باألمور، الحاذق األصل في الطبيب

يعالج الذي الطبيب سمي .)2("المرضىوبه

طري عن اللفظة هذه داللة باألمرتطورت حاذق كل فسمي االستعارة، المعنـىو.طبيبـاً: ق
مالسياق اتطوري .يالمعجملمعنىعن

:الطِّرس

قوله في كشاجم لدى :)3(وردت

ــــقونم المفــوفوســــطورِخــــطٍّ كــالثوب الطِّــرس فــي

شمر" محيت: قال إذا للصحيفة الليث. طرس: يقال الـذي: الطِّرس: وقال الممحـو الكتـاب
الكتابة عليه تُُعاد أن .)4("يستطاع

تت فالغيلم اللفظة، هذه داللة والمعجميتخار السياقي المعنيين بين .الف

:فلسفة

قوله في كشاجم عند اللفظة هذه :)5(جاءت

ــفةً فلسـ اآلداب ــرر غـ ــحوا ــاحووشـ أوضـ ذات ــومٍ بعلـ ــةً وحكمـ

الد) 1( كشاجم،. 1/330،4/148يوان،شرح عند الخالدي،. 91صووردت بكر أبي .14صوعند

العرب،) 2( العروس،: وينظر. 9/84،83لسان المحـيط،.1/352،351تاج اللغـة،. 1/100والقاموس ومقـاييس
العربية،. 3/407 وصحاح اللغة ص. 1/170وتاج المحيط، .543ومحيط

كشاجم،) 3( .227صديوان

اللغة،تهذي) 4( العرب،: وينظر. 9/449ب العـروس،. 9/104لسان المحـيط،.4/177وتاج .2/234والقـاموس

ص المحيط، .548ومحيط

كشاجم،) 5( الخالدي،. 74صديوان بكر أبي عند .37صووردت
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أعجمي: الفلسفة" مرك...الحكمة، يونانية لفظة وصوفياالفلسفة محبة أي فيليا من األصل في بة
الحكمة محبة تأويلها فيكون حكمة أسـباب. أي بيـان على اإلجمال بوجه المتأخرين عرف في وتطلق

أسبابها مع األشياء ذكر أو المادية وغير المادية الفلسفةو. )1("....األشياء حـبيونـاني"أصل معنـاه
وفيلسوف تفلسف ومنه . )2("الحكمة

دال الحكمـة،تطورت يـدرس الذي العلم هي الفلسفة، فصارت التعميم، طريق عن اللفظة لة
السياقي عنوالمعنى المعجميامتطور .لمعنى

واألدبية: ثانياً والفكرية العلمية المفردات ألفاظ :  تحليل

:صوتياً-1

موافقي: أستاذ مقطعين من مكونة وهي العربية، في الدخيلة األلفاظ من أستاذ للمقـاطعلفظة ن
المعروفة،هما ص: العربية ح ص ص، ح أسـتاذ. ص لفظـة فـي الصوتية التغيرات

الفارسية في فهي واحد بتغيير العربية)أستاد(تتمثل في ذاالً الدال إبدال هو التغيير . ؛

ص: الحجام ح ح ص ص، ح . ص

ص: الطبيب ح ح ص ح، . ص

صص: الطِّرس ح . ص

الدخيلة: فلسفة المفردات هـيمن مقاطع ثالثة من تتألف العربية، ح،: على ص ص، ح ص
ص ح هي. ص اللفظة على طرأت التي الصوتية اليونانية: التغيرات فيلوسـوفي،: في
العربية التالية: في األحرف النسـج: حذفت توافـق كي والياء، والواو، والواو، الياء،

العربية . الصوتية

ع: صرفياً-2 الفصل هذا ألفاظ التاليةجاءت الصيغ وزن: لى وعلـى. حجـام):فعال(على
وزن. طبيب):فَعيل(وزن . طرس):فعل(وعلى

العرب،) 1( العروس،: وينظر. 11/218لسان السابق. 6/215تاج المعنى إلى المبـ: الفلسفة: "ويضاف ادئدراسـة
عقلياً تفسيراً المعرفة وتفسير جميعاً. األولى العلوم تشمل المنطـق. وكانت علـى العصـر هـذا في واقتصرت

الطبيعة وراء وما الجمال وعلم الوسيط،: ينظر."واألخالق ص.2/700المعجم المحـيط، وكتـاب. 701ومحيط
ص .176التعريفات،

العربية،) 2( اللغة في الدخيلة األلفاظ حلوم،: وينظر. 53صتفسير الدين عماد الوافدة، الكلمات والقـول.99صمعجم
كمايلي اليونانية في تكتب وهي صحيح، يوناني اللفظة أصل عربـي:ينظـر)ΦιλοσοFιa:(إن قـاموس

ص . 274يوناني،
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:داللياً-3

داللتهاأ:أوالً تطورت :وهي،لفاظ

باالستعارة، داللتها تطورت .الطبيب: هيوألفاظ

وهي بالسببية، تطورت .الحجام: ألفاظ

وهي: الطِّرس. داللتها، على محافظةً بقيت ألفاظ ثانياً:

وهي:ثالثاً عربية، ليست أخرى لغات من دخلت أعجمية ألفاظ فلسفة:هناك .األستاذ،
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الخامس : الفصل

البدوية المالمح على الدالة األلفاظ
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علىاأللفاظ: أوالً البدويةالدالة والسيالمالمح المعجم :اقبين

ال هذا المجتمـعفصليتضمن روح عن تعبر التي القديمة البدوية المظاهر على الدالة األلفاظ
وهي المفردات، من وغيرها والترحال، والسفر والظعائن والرحيل كالقبيلة القديم، األحـداج،: الجاهلي

دمنة داثر، .األطالل،

: األحداج

قوله في المتنبي عند اللفظة :)1(وردت

ــارت س ــهإذا نبات ــوق ف ــداج ورنــدهاألح الغانيــات مســك تفــاوح

اللغة في والحدج حدج، مفرده جمع يشـبه: والحدج. الحمل: "األحداج النسـاء مراكـب من
األعراب: الحدج...المحفّة نساء تركبه هودج، وال برحٍل ليس فـوق...مركب المشدود الهودج وسمي

و شداً البعير على يشد حتى أداتهالقتب بجميع والحـدائج. حدجاً: احداً واألحـداج مراكـب: الحـدوج
وتوسيقها: والحدج...النساء األجمال 2("شد( .

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير . لم

: األطالل

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه : )3(جاءت

ــرقةٌ مش ــالل واألط ــر أخض ــيش ــوالع نـ ــأن ــاكـ يعلوكـ اهللا ــد عبيـ ور

الديار: الطّلل" أثار من شخص شخصه: وقيل...ما شيء كل إنـه...طّل يقـال الدار وطلل
عليها يجلَس كالدكانة الدار وطلل أهلها، لمجلس يهيأ صحنها من . )4("موضع

باالستعارة، معجمياً اللفظة داللة المتنبيفتطورت بيت في المراد منالمعنى بقي ما آثـارهو
مو. الديار السياقي االمعنى عن باالستعارةتطور المتطور المعجمي .لمعنى

الديوان،) 1( .2/20شرح

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 4/54لسان العروس،. 3/181،180تهذيب المحـيط،.2/18وتاج . 1/189والقـاموس

اللغة، العربية،. 2/36ومقاييس وصحاح اللغة ص.1/305وتاج المحيط، .  153ومحيط

الديوان،) 3( كشاجم،. 2/378،3/328شرح عند الخالدي،. 284صووردت بكر أبي عثمان. 50صوعند أبي وعند
.128صالخالدي،

العرب،) 4( اللغة: وينظر. 9/139لسان العـروس،. 10/115،تهذيب المحـيط،.7/420وتـاج . 4/8والقـاموس

اللغة، العربية،. 3/406ومقاييس وصحاح اللغة ص.5/1752وتاج المحيط، .  555ومحيط
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: داثر

بيته في فراس أبي عند اللفظة : )1(وردت

د ــر والثغ ــر، الثغ ــاني ب ــاهن ــررسابن داث ــدين وال اهللا، ــن دي ــامر وع

الرسم. الدروس: الدثور" دثر ودرس: وقد ...الغافـل: لداثروا...الهالك: الداثر: وقيل...قَدم

بالصقال العهد البعيد وهو داثر داثر...وسيف بالزينة: ورجل يعبأ . )2("ال

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

:دمنة

قوله في المتنبي عند : )3(وردت

دمنتهـــا ســـآل مقلتهـــا ــسِصـــريع واللّع ــن الجف ذاك ــير تكس ــل قتي

الدار" سودوا: والدمنة. ثرهاأ: دمنة وما الناس البعـر: وقيل. آثار آثـار مـن سـودوا وما
فتلبـد: والدمن...البعر: والدمن...وغيره األرض وجـه علـى كرساً وصار السرقين من تلبد ...ما

للصدر: والدمنة المدمن الحوض: الدمنة...الحقد في الماء . )4("بقية

اللفظ داللة تتغير المعجميلم للمعنى موافق السياقي والمعنى . ة،

علىلفاظاألتحليل: ثانياً البدويةالدالة :المالمح

: صوتياً-1

ص: األحداج ح ح ص ص، ح . ص

ص: األطالل ح ح ص ص، ح . ص

ح: داثر صحص ح ص ، .

فراس،) 1( أبي .113صديوان

العرب،) 2( العروس،: وينظر. 5/216لسان المحيط،.3/201تاج العربيـة،. 2/28والقاموس وصـحاح اللغة وتاج
ص.2/655 المحيط، المعانيو. 269ومحيط تلك إلى دثـوراً: "يضاف الشيء ودرس: دثر مدثـر: ويقـال. قَـد

وتهدم: المنزل الثوب. بلى ونحوه. اتسخ: ودثر السيف بالصقل: ودثر عهده لبعد القلب: ويقال. صدئ . غفل: دثَر

كذلك النفس فالن...ودثرت وأسن: ودثر الشجر. كبر وتشع: ودثر أغصانهأورق بالزينـة: والداثر. بت اليعبأ من
األدهان يستعمل الوسيط،: ينظر. وال .1/271المعجم

الديوان،) 3( الخالدي،. 2/187شرح بكر أبي عند الخالدي،. 43صوجاءت عثمان أبي .126صوعند

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 5/304،303لسان العروس،. 10/311تهذيب المحـيط،والق.9/202،201وتاج اموس
اللغة،. 4/225 العربية،. 2/298ومقاييس وصحاح اللغة ص.5/2114وتاج المحيط، .293ومحيط
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ص: دمنة ح ص ص، ح . ص

: صرفياً: ثانياً

الفصلجاءت هذا :يةالتالناوزاألعلىألفاظ

أطالل):َأفْعال(وزن .داثر):فَاعل(وزنو. دمنَة):لَةفع(وزنو. أحداج،

:داللياً: ثالثاً

داللتها:أوالً تطورت :   ألفاظ

وهي باالستعارة، داللتها تطورت .أطالل: ألفاظ

وهي:ثانياً داللتها، على محافظةً بقيت دمنة: ألفاظ داثر، .  األحداج،

النتائ :األولبابج

تحليل فيلفاظاألبعد يليألولابابالالواردة ما : نستنتج

وهي:أوالً داللتها، تخصصت ألفاظ هيهناك لفظة، عشرة واليـة،:ثالث الدولـة، البلـد،
النّقد القرى، الضيف، الصديق، السالم، الزيارة، الرهط، الخليل، الخليط، .المنزل،

توس:ثانياً وهيألفاظ وتعممت، داللتها المقـام: عت الربـع، الخـدر، الحضارة، وطن، أمة،
المشتقات( من المال)وهي الغنى، الشّاكد، الرزق، أنساب، األهل، ،.

وهي:ثالثاً باالستعارة، داللتها تطورت األيـادي،: ألفاظ الوصـية، الزفاف، الفناء، العمارة،
أطالل الطبيب، الكساد، .التّبذير،

وهي:عاًراب بالمشابهة، تطورت الخراج: ألفاظ الذرية، األواصر، أسرة، الرواق، .الدار،

وهي:خامساً بالسببية، تطورت السوق: ألفاظ .البيوت،

وهي:سادساً المجرد، إلى الحسي من باالنتقال تطورت الطـارق،: ألفاظ الضيعة، العواصم،
. الصفقة

ع:سابعاً محافظةً بقيت وهيألفاظ داللتها، الرشـوة،: لى إتـاوة، األقارب، المغاني، القطّان،
دمنة داثر، األحداج، الطِّرس، الوفر، الهبة، النّشب، اللهى، . الرفد،

وهي:ثامناً عربية، ليست أخرى لغات من دخلت أعجمية ألفاظ : هناك

يوناني،: إقليم باالستعارةأصلها اللفظة هذه . تطورت
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فهييونانيأصلها: درهم ،صوتي تغير عليها طرأ هـاء،باليونانية) درخما(، الخـاء ،أبدلت
آخرهاو من األلف حرف العملة. حذفَ أصناف من صنف على للداللة .استخدمت

الالتينية:دينار في العربية: اللفظة في مـن: ديناريوس، المكون بكامله األخير المقطع حذف
والسين والواو . الياء

فارسي:األستاذ داالً)أستاد(أصلها الذال أبدلَت صوتي، تغير عليها طرأ للداللـة. ، استخدمت
المعلّم .على

يوناني،: فلسفة هـيأصلها اللفظـة علـى طرأت التي الصوتية اليونانيـة: التغيرات :فـي

العربية في التالية: فيلوسوفي، األحرف والياء،:حذفت والواو، والواو، كيوذلكالياء،
العربيةتوا الصوتية النسج .  فق

@ @
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الح: أوالً والسياقاجاتألفاظ المعجم بين :اليومية

ا هذا فـيفصلليتضمن السـكان قبـل من المستخدمة واألدوات الحاجات على الدالّة األلفاظ
شخصيعصر حاجات من فيها بما الحمداني، البالط تستخدمشعراء عامة وحاجات فردية، قبـلة مـن

و أشخاص، قسمينمجموعة إلى األلفاظ هذه : تقسم

العامةألفاظـأ . الحاجات

ألفاظب الشخصيةـ .الحاجات

العامة الحاجات ألفاظ ـ :أ

بساطاإلبريق،: وهي بركار، إناء، ستائر،الحبل،،األثافي، ،دستيجة، سـوط سـلَّم، سراج،
المسد،مديةب،الكوالكأس،،صحن مزادة، اليراعمسمار،، .الوساد،

:اإلبريق

قوله في كشاجم عند اللفظة هذه :)1(وردت

ــن ع ــق اإلبري ــحك فَأض ــباح الص ــذا يه نجــومشــمس لــدي بهــا حــف

اللغة في معروف"اإلبريق معربإناء الكوز...فارسي أيضـاً...وهو السـيف: واإلبريـق
البريق الشديد أي الحسناء: واإلبريق...البراق اللونالمرأة على: قيلو. البراقة حسنها تظهر التي هي

تعني.)2("عمد وهي فارسي الكلمة هذه أصل أن خزف:"والصحيح من وفـمإناء عـروة لـه معدن أو
والسـطل الحمـام وكأس أيضاً الدلو على بالفارسية يطلق وهو الماء يصب ومعناه آبريز معرب وبلبلة

يضارعها مما ذلك .)3("وغير

غيـره دون الخمرة فيه توضع الذي اإلناء على لتدل سياقياً اللفظة هذه داللة أمـا. خصصت
على الداللة من داللتها توسعت فقد السابقةمعجميا األخرى الدالالت إلى المعنـى. اإلناء أن نجـد لذا

بالتخصيص المعجمي المعنى عن متطور . السياقي

كشاجم،) 1( .286صديوان

العروس،) 2( العرب،: وينظر. 6/289تاج اللغة،وت. 2/66لسان المحيط،.7/144هذيب .3/120والقاموس

اللغة، ال. 1/381ومقاييس وصحاح اللغة . 4/1330عربية،وتاج

ص) 3( المعربة، الفارسية األلفاظ ص: وينظر. 6معجم العربية، اللغة في الدخيلة األلفاظ . 1تفسير
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:األثافي

قولهوردت في كشاجم عند األثافي :)1(لفظة

ــه أدمعـ عــي يضـ ــن ممـ ــتُ كنـ ــدال والوتـ ــدر والقـ ــافي األثـ ــين بـ

واألثافي أثفية، جمع اللغة في القطعة":األثافي فتكون اثنان جنبها إلى يجعل الجبل من القطعة
بالجبل العرب. متّصلةً عند اإلنسان: واألثفية رأس مثل عليها. حجر القدور .)2("وتُنصب

ت اللفظة،يرتغلم هذه مداللة السياقي المعجميوافقوالمعنى .للمعنى

: إناء

قوله في المتنبي لدى :)3(جاءت

اســتحين ــا م ــهإذا نفس ــرض يع ــاء ــوردالم ال ــن م ــاء إن ــي ف تــب بِس نعــر ك

ممدود" معروف: اإلناء، اآلنية قـد: واإلناء...واحد ألنّه ذلك من مشتقٌّ وهو ،به يرتَفَقُ الذي
نجارة أو خرز طبخٍأو من به يعاني بما يعتَمَل أن .)4("بلغ

فاإلناء البيت، في اللفظة هذه داللة تتغير القدحلم للمعنـىو. هنا موافـق السـياقي المعنـى
.المعجمي

:بِركار

كشاجم قول في :)5(وردت

ــنعتْ ص ــذي ال ــارك ببِرك ــي ل ــد القـــينِاألعاجيبـــاج يـــدا فيـــه

اللغة معاجم في اللفظة هذه ترد غيـرالقديمةلم بشكل فيه وردت وقد العروس، تاج في إال ،
ذكر عندما مادةمباشر، بركار"أن)دور(في بالفارسية هو فارسية. )6("الفرجار، مركّب"وهو.واللفظة

دوارة وعربيه شغل أي وكار ريشة براي الدوائر...من بها ترسم ساقين ذات آلة .)7("وهي

كشاجم،) 1( الخالدي،. 108صديوان بكر أبي عند وردت .50صوقد

اللغة،) 2( العرب،: وينظر. 11/144،143تهذيب العروس،. 1/54لسان المحـيط،.6/37وتاج . 3/120والقاموس

اللغة، العربية،. 1/381ومقاييس وصحاح اللغة ص.4/1330وتاج المحيط، مج. 3ومحيط .  1،5/55والمخصص،

الديوان،) 3( كشاجم،. 2/63شرح لدى .60صووردت

العرب،) 4( اللغة،.1/183لسان العربية،. 1/143ومقاييس وصحاح اللغة . 6/2274وتاج

كشاجم،) 5( .28صديوان

العروس،تا) 6( .3/216ج

العربية،) 7( اللغة في الدخيلة األلفاظ الـدوائر: البركار. "9صتفسير لرسم ساقين ذات معروفة معجـم: ينظـر.":آلة
الفارسية، ص.27صالمعربات المعربة، الفارسية األلفاظ .20ومعجم
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وال البيت، في اللفظة هذه داللة تتغير المعجميتخالم والمعنى السياقي المعنى بين .الف

:بساط

المت قول في :)1(نبيوردت

ــبباً س يجــد ــم ل ــى حتّ ــيش الج ــزاحم ــرت بص وال ــمع س ــي ل ــاطك بس ــى إل

العريضة،":البساط ،: والبساط...األرض بسطَ ثـم: البساط...ما ثوب له يبسط السمر ورق
عليه فينحت . )2("يضرب

عام بشكل المجلس هنا فالبساط والتوسيع، بالتعميم اللفظة هذه داللة متطوريالسياقالمعنىو.تطورت
@.يالمعجمالمعنىعن @

:الحبل

قوله في فراس أبي لدى :)3(وردت

القــوى تضــعف أو الحبــل يــرثُّ ــروكيــف أواص ــدت وشُ ــى قرب ــت قرب ــد وق

هو اللغة في المستطيل: الحبل...الرسن: والحبل...الرباط":الحبل المجـاز...الرمل : مـن

والذِّمة: الحبل : الحبـل...الوصـال: الحبـل...الداهيـة: الحبـل...الثِّقـل: الحبل...واألمانالعهد

والحبل: الحبل...التواصل الذراع: العاتق، في تُطلـق: الحبل...عرقٌ أن قبـل الحلبة خيل ...موقف

الوريد هو .)4("الحبل

المحسوس من الداللة انتقال طريق عن اللفظة داللة الرسنتطورت وهو وهـوالمجردإلى، ،
القربى السياقيوالمع.أواصر عننى المعجميمتطور .المعنى

:دستيجة

قوله في كشاجم لدى اللفظة هذه : )5(وردت

ــدي ــكوعنـــ ــتيجةُلـــ وقنِّينـــــــــهمطبـــــــــوخٌدســـ

الديوان،) 1( فراس،. 2/98،3/94شرح أبي عند بكر. 239،151صوردت أبي .41صالخالدي،وعند

العرب،) 2( اللغة،: ينظر. 2/87،86لسان العـروس،. 9/464تهذيب المحـيط،.5/106وتاج . 2/363والقـاموس

اللغة، العربية،. 1/247ومقاييس وصحاح اللغة ص.3/1116وتاج المحيط، اللغة،.40ومحيط .   1/67وقاموس

فراس،) 3( أبي كشاجم،. 106صديوان عند وردت .248صوقد

العروس،) 4( اللغة،:وينظر. 7/270،269تاج العرب،. 3/556،555تهذيب المحـيط،.22-4/20ولسان والقاموس
اللغة،. 3/364 العربية،. 2/130ومقاييس وصحاح اللغة ص.4/1665تاج المحيط، اللغـة،.145ومحيط وقـاموس
2/163   .

كشاجم،) 5( الخالدي،. 307صديوان بكر أبي عند .45صوجاءت
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نوع: الدستجة" كل من فرداً عشر اثني تجمع ونحوها إناء).دسته: معرب(حزمة الدستجة و
باليد يحول بالفارسية. )1("وينقلكبير الصغيرة. الحزمة"وهي الزجـاجي...والجرة معـرب. اإلنـاء

التصغير: جه+ يد: دست( .)2()"عالمة

اللفظة هذه داللة تتغير المعجمي.لم للمعنى موافق السياقي .والمعنى

:ستائر

قوله في فراس أبي عند :)3(وردت

ــدةٌ ــاءِخريـ الخبـ ذاك كلَّتَـــي ــانوفـــي طع ــن م ــا ــتائرله س ارعينــد ال

والستارة ستارة، جمع كان:"الستائر ًما كائنا شيء من به ستَري علـى: والستارة. ما الجلـدة
تسترهالظفر، .)4("لكونها

تستر ألنها الستارة فسميت السببية، طريق عن معجمياً اللفظة هذه داللة سـياقياً. تطورت أما
الداللة تخصيص طريق عن تطورت النظرفقد ويحجب مايستر هو فالستار المرادوهو. ، . هنـاالمعنى

عنيالسياقالمعنىو . يالمعجمالمعنىمتطور

:السراج

المتنبي قول في :)5(وردت

ـــ ال ــي النق ــذا ه ــر المني ــراج الس ــدالذا األبـ ــة بقيـ ــذا هـ ــجيبِ ــ

سرج: السراج" والجمع بالليل، يسرج الذي الزاهر .)6("الشّمس: السراج...المصباح

صـفة هنا فالسراج بالسراج، الممدوح شبه فقد المشابهة، طريق عن هنا اللفظة داللة تطورت
ويحسلشخص، يشعر لشيء السياقي. أي المعجميالمعنى المعنى عن . متطور

المحيط،) 1( الوسيط،الم: وينظر. 1/195القاموس ص.1/283عجم المحيط، مج. 279ومحيط ،1والمخصص،
4/76   .

الفارسية،) 2( المعربات العربية،: وينظر. 78صمعجم اللغة في الدخيلة األلفاظ الفارسية.27صتفسير األلفاظ ومعجم
ص .63المعربة،

فراس،) 3( أبي .116،102صديوان

العروس،) 4( اللغة،: وينظر. 3/255،254تاج العرب،. 9/494تهذيب المحـيط،.7/121ولسان .2/46والقـاموس

ص المحيط، .396،395ومحيط

الديوان،) 5( .3/196شرح

العرب،) 6( المحيط،: وينظر.7/162لسان اللغة،. 1/200القاموس ص. 3/156ومقاييس المحيط، . 405ومحيط
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: سلّم

قولهور في فراس أبي لدى :)1(دت

ــا إنهـ ــوالي العـ ــم الصـ ــل ــلونعتقـ ني ــى إل ــقٌ ــلَّمطري وس ــالي المع

السلّم: السلَّم" المحكم، وفي عليها، يرتقى التي السالليم والمرقاة: واحد الزجـاج. الدرجة : قال

تريد حيث إلى يسلّمك ألنه سلّما السلّم إلـى: والسلّم. سمي يـؤدي ألنـه بهذا سمي الشيء، إلى السبب
عليه يرتقى الذي السلّم يؤدي كما .)2("غيره

يوصت ما كل فصار السببية، طريق عن اللفظة هذه داللة يسـمىطورت تريـد حيث إلى لك
السياقيسلّماً المعنى و البيت، في المراد المعنى عنوهو المعجميمتطور .بالسببيةالمعنى

:سوط

قوله في كشاجم لدى :)3(وردت

ــة رحم ــا ــبحتاهللاي أص ــد ق ــي ــذابالت عـ ــوطَ سـ ــي علـ ــام األنـ دون

اللغة في المسواط"السوط سمي ومنه ببعض، بعضه الشيء ألنه...خلط سوطاً السوط وسمي
ذلك من مشتقّ وهو باللحم، خُلطَالدم دابة أو إنسان به سيط بـه: والسوطإذا يضـرب : السـوط...ما

الماء: السوط...النّصيب تسوط:السوط...منقع ألنها .)4("المقرعة؛

اللفظتطورت هذه المشابهةداللة طريق ًعن مجازيا السياقية المعنى عـن، المعنـىمتطور
.المعجمي

:صحن

المتنب قول في :)5(يجاءت

تــهغر صــحن فــي الــدجى بــدر حمــاليلــوح إن الهيجــاء فــي المــوتُ ويحمــُل

بطو: الصحن" وسعة األرض متون من ونحوهما الفالة وسط وساحة الدار، وسط ...نهاساحة

فراس،ديوان) 1( .282صأبي

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 7/246لسان المحيط،.9/548تهذيب اللغة،. 4/132،131والقاموس .  3/90ومقاييس

العربية، وصحاح اللغة ص.5/1950وتاج المحيط، ص. 424ومحيط التعريفات، .                                                           126وكتاب

كشاجم،) 3( .24صديوان

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 7/301لسان العروس،.9/576،575تهذيب المحيط،. 5/163وتاج .2/380والقاموس

ص المحيط، . 440ومحيط

الديوان،) 5( فرا. 3/167شرح أبي عند الخالدي،. 174صس،ووردت بكر أبي .98صوعند
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األرض: والصحن من سنده: والصحن. المستوي وهو الوادي، العظيم: والصحن...صحن سالع شبه
قَعر ًوقرب عرضا فيه أن بالصغير: الصحن: وقيل. العطية: والصحن. إالّ وال بالكبير ال وقـال. القدح

عمرو الرمح: األصمعي...الضرب: الصحن: أبو .)1("الصحن

م اللفظة داللة فيتطورت فالصحن ًباالستعارة، الممـدوح،المتنبيبيتجازيا وجـه سعة هو
إشراقه إذاًوحسن المعجمي، المعنى عن متطور السياقي .فالمعنى

:الكأس

المتن عند قولهوردت في :)2(بي

ــارتها إشـ عـــن الكـــأس ــفوحسأشـــرب مس ــد الخ ــي ف ــي عين ــع ودم

مؤنثة" شراب: الكأس...الكأس فيها دام ما حـاتم. الزجاجة أبـو الشّـراب: الكـأس: وقال
سيده...بعينه لها: الكأس: ابن اسم نفسها خمر،: الكأس...الخمر فيه كان إذا بعضهماإلناء هـي: قال

قدح فهي خمر، فيها يكن لم فإذا خمر، فيها مادام األعرابي. الزجاجة ابن ًإال: قال كأسا الكأس التسمى
المكاره...الشراب،وفيها ضروب جميع في الكأس ويستعار شرابه، مع إناء لكلِّ الكأس .)3("وتقع

الكأس وأصبحت شرابه، مع إناء كّل على داللتها من اللفظة داللة بعينـه،ال: خصصت شّراب
المعجميو المعنى عن متطور السياقي .بالتخصيصالمعنى

:الكوب

كشاجم قول في : )4(جاءت

ا ــحك ــداحوأضــ باألقــ ــواب نكهـــةألكــ فـــي ذهـــب تفـــاحالعـــن

له: الكوب" العروة الذي أكواب. الكوز الفراء...والجمع الرأس: قال المستدير الكوز الكوب
له أذن ال .)5("الذي

العرب،) 1( اللغة،. 3/119العين،: وينظر. 8/205،204لسان المحـيط،.3/293،292وتهذيب .                      4/243والقاموس

اللغة، العربية،. 3/335ومقاييس وصحاح اللغة ص. 6/2151وتاج المحيط، . 500ومحيط

الديوان،) 2( كشاجم،. 4/192. 1/182،256شرح لدى الخالـدي،. 320،188صوردت بكر أبي . 41،20صولدى

الخالدي، عثمان أبي .111صوعند

العرب،) 3( العروس،: وينظر. 13/6لسان المحيط،.4/228تاج اللغة،. 2/253والقاموس وتـاج. 5/147ومقاييس
العربية، وصحاح ص.3/969اللغة المحيط، اللغة،.797ومحيط .     5/747وقاموس

كشاجم،) 4( .64صديوان

العروس،) 5( العرب،: وينظر. 1/464تاج اللغـة،. 13/129لسان المحـيط،. 8/79وتهذيب . 1/131والقـاموس

اللغة اللغة،. 5/145،ومقاييس . 5/746وقاموس
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بدونها أو بعروة كان سواء به، يشرب كوز كل الكوب فصار بالتعميم، اللفظة داللة . تطورت

عن متطور السياقي المعجميوالمعنى .  المعنى

:مدية

قوله في كشاجم لدى :)1(جاءت

ــا به ــان الزم أودى ــة ديم ــى عل ــي ــدينيتبك تع ــالم األق ــائر ج ــى عل ــت كان

والمدية" ومـديات: المدية دىوم دىم والجمع انقضـاء...الشّفرة، بهـا مديـةًألن سـميت
والشّفرة: مدية...المدى السكّين الم.)2("وهي كشاجموهو بيت في المراد .عنى

اللفظة هذه داللة تتغير الشعريلم البيت والمعجميفي السياقي المعنيين بين فرق وال ،.

: مزادة

قوله في كشاجم لدى :)3(وردت

مزادهـــا فـــي المـــاء لـــوال ــروقتكــاد البــ ــا ــابتحرقهــ اتّقادهــ

م...الراوية: المزادة" وهي الماء فيها يحمل التي الجلـدينوالمزادة بـين ٍثالـث بجلد مقُس ا
الزيادة لمكان بذلك سميت لها. ليتّسع، عزالء ال راوية بمنزلة .)4("والمزادة

المشابهة طريق عن اللفظة داللة السياقيو.تطورت عنالمعنى المعجميمتطور .المعنى

: المسد

قوله في المتنبي لدى :)5(وردت

ــد والجلمـ ــيقه مضـ ــن مـ ــار ميسـ المعقَّـــدفــي ـــدسالم مـــتْنِ ثـــل

هو اللغة في سيده. اللّيف":المسد أو: ابن وبـر أو شـعر أو خوص ليفٍأو من حبل المسد
كان شيء أي من أو اإلبل جلود أو اللغة: الزجاج...صوف في ليـف: المسد مـن كـان إذا الحبـل

لحاء: والمسد...المقَل أو نبات من المفتول أي الممسود الذي: المسد: قيل. شجرةالحبل البكرة رودم

كشاجم،) 1( .298صديوان

العرب،) 2( المحيط،.14/41لسان اللغة،. 4/391والقاموس اللغة،.5/307ومقاييس .   5/778وقاموس

كشاجم،) 3( .110صديوان

العرب،) 4( اللغة،:وينظر. 7/86لسان العروس،. 10/66،65تهذيب المحيط.2/367وتاج . 1/309،والقاموس

الديوان،) 5( .2/13شرح
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عليه أيضاً: والمسد. تدور .)1("الليف

فالمسد االستعارة، طريق عن اللفظة هذه داللة األصلتطورت داللتـه: في تطـورت اللّيف،
اللّيف: ليصبح هذا من المصنوع م.الحبل السياقي اوالمعنى عن المعجميتطور .لمعنى

: مسمار

لدى قولهوردت في :)2(كشاجم

ــن عـ ــب وغُيـ ــمار مسـ ــقَ ــاأوثـ تغييبـــ النّاقـــــدين نـــــواظر

الحديد: المسمار" مسامير واحد وهو به شَدي والرعيـة. ما القـوام الحسـن الرجل والمسمار
ألنّه. )3("باإلبل هكذا يسم المسمار الحراكيشدولعّل من ويمنعها داللته. األشياء تطورت فقد عـنإذاً

السببي خالف.ةطريق والمعجميوال السياقي المعنيين السببيةبين طريق عن .المتطور

:الوساد

المتنب لدى قولهوردت في :)4(ي

عليـــه تســـليمي قبـــَل الوســـادتهلّـــَل قبـــل مالـــه وألقـــى

والوسادة: الوساد وسادة، يوضـع: والوساد...المتّكأ: الوساد...المخدة":جمع ما تحـتكّل
الحجارة أو التّراب من كان وإن .)5("الرأس

الرأس، تحت يوضع ما كّل الوساد كان أن فبعد التخصيص، طريق عن اللفظة داللة تطورت
المخَدة السياقيو.أصبح عنالمعنى المعجميمتطور .المعنى

: اليراع

قوله في كشاجم لدى :)6(وردت

العرب،) 1( اللغة،:وينظر. 14/72،71لسان العـروس،. 9/494،493تهذيب المحـيط،.2/501وتـاج والقـاموس
اللغة،. 1/350 العربية،. 5/323ومقاييس وصحاح اللغة ص.2/538وتاج المحيط، . 850ومحيط

كشاجم،) 2( بكر. 28صديوان أبي عند أيضاً .34صالخالدي،ووردت

العروس،) 3( اللغة،: وينظر. 3/278تاج المحيط،.9/526تهذيب اللغـة،. 2/53والقاموس . 3/101،100ومقاييس

العربية، وصحاح اللغة .  2/689وتاج

الديوان،) 4( .1/358شرح

العرب،) 5( العروس،. 7/284العين،: وينظر. 15/207لسان المحيط،.2/534وتاج ومقـاييس. 1/358والقاموس
العربية،. 6/111اللغة، وصحاح اللغة ص.2/550وتاج المحيط، اللغة،.968ومحيط .    6/906وقاموس

كشاجم،) 6( .53صديوان
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اليـــرا فرســـانِ بـــين مـــا ــفاحعِموإنّـــا الصــ ــان ًوفرســ ــا عــ
رأي:اليراع...القصب: اليراع" وال له عقل ال الذي الغنم،: اليراع...الجبان من الضعاف

الوجه يغشى كالبعوض شرارة: واليراع. اليراع أنها يعرفها من يشك لم الليل في طارت إذا فراشة
نار عن يركب: اليراع...طارت والذباب البعوض بين يلدغالهمج وال والرأس .)1("الوجه

باالستعارة مجازياً اللفظة داللة اتطورت في فاليراع الذي، القلم أصبح ثم القصب، هو ألصل
الخشب من مصنوع ألنّه كذلك يسم يراعاُ، فيه هووالمعنى. يكتب البيـت،األخير فـي وقـدالمراد

المعنى عن السياقي المعنى عنالمعجميتطور القصبالمتطور .باالستعارةمعنى

ـ الشخصيةألفاظب :الحاجات

هي الديباج،: األلفاظ ،الدر الخَدم، الجمان، ماوية،سجنجل،األسفاط، . الياقوتسرير،

:األسفاط

قوله في كشاجم لدى :)2(وردت

الـــــــ كنظــــــام ــهوطلــــــع ــفاطِمكنونـ األسـ ــي فـ رــد ــ

في والسفط سفْط، مفرده ،جمع هواألسفاط أدوات":اللغة من أشبهه وما الطيب فيه يعبأ الذي
أسفاطاً عجموي الثمار: السفط...النِّساء، فيه توضع الشجر قضبان من .)3("وعاء

مجا كشاجم عند اللفظة هذه داللة السفطتطورت فصار ًباالستعارة، قضـبان: زيا مـن وعاء
الثمار فيه توضع لمو. الشجر السياقي المعجميالمعنى المعنى األوليخالف المعنى عن تطور .الذي

:الجمان

قولهوردت في المتنبي عند اللفظة : )4(هذه

ــه فيـ ــان األغصـ ــنفض تـ ــدونا ــانغـ الجمـ ــل مثـ ــا أعرافهـ ــى علـ

جمانة: الجمان" واحدتُه معرب، فارسي فضة، من اللؤلؤ أشكال على تتَّخذُ ...هنواتٌ

العرب،) 1( اللغة،: ينظر. 15/314،313لسان المحيط،.2/378تهذيب وصـحاح. 3/105والقاموس اللغـة وتـاج
ص. 3/1310العربية، المحيط، اللغة،.991ومحيط .   6/936وقاموس

كشاجم،) 2( .306صديوان

العرب،) 3( اللغة،: وينظر. 7/198لسان العروس،. 9/461تهذيب المحيط،.5/154،153وتاج . 2/378والقاموس

اللغة، العربية،. 3/83ومقاييس وصحاح اللغة ص. 3/1131وتاج المحيط، .   413ومحيط

الديوان،) 4( ع. 4/252شرح فراس،وردت أبي كشاجم،. 129،104صند الخالـدي،. 93صوعند بكـر أبي وعند
.99ص
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حب: الجوهري كالدرةالجمانة الفضة من تًعمل الصغار: قال...ةٌ اللؤلؤ مـن: وقيـل. هو يًتَّخَـذ حـب
اللؤلؤ أمثال المـرأة: والجمان. الفضة به تتوشّح لون كلِّ من الخرز فيها ينسج أدم من : وقيـل. سفيفةٌ

فهوال: الجمان الفضةgemunaتينية بماء يبيض غير.)1("خرز لفظة تعنيوالجمان وهولؤلؤ"عربية
وثمين نفيس بلّور أيضاً به ويراد كريم حجر لكل جنس الجمان. )2("اسم إن فضـة: سيم: (معرب"ويقال

لؤلؤ) حبة: دانه+  شكل على للزينة الفضة من حبات يصنعون .)3("كانوا

اللفظة هذه داللة تتغير والدرلم اللؤلؤ العلى للمعنى موافق السياقي والمعنى .معجمي،

:الخَدم

المتنبي قول في :)4(وردت

ــه مواهب ــن م ــيغَ ص ــا م ــد بع ــن ــدمم والخَـ ــنوفَ الشّـ ــب ُأحـ ــن لمـ

و خَدمة، مفرده جمع ثـم: الخَدمة"الخَدم البعير رسغ في شَدي الحلقة، مثل المحكَم الغليظ السير
نعلها سرائح إليها شَدمة. يم. الخلخال: والخَد الـذّهبهو فيهـا يركّب سيور من كان ربما ألنّه ذلك ن

عبيد...والفضة أبو المحكَمة: وقال المستديرة الحلقةُ الخَدمة .)5("وأصل

وصـار الحلقـة، مثل الغليظ السير على الداللة من بالمشابهة، مجازياً اللفظة داللة تطورت
المع للمعنى موافق السياقي والمعنى الخلخال، األولجميمعناها المعنى عن . المتطور

رالد :

قوله في المتنبي عند :)6(وردت

لفظـه لـي الـذي رالـد فـي الحمـد نـــاظملك وإنّـــي معطيـــه فإنّـــك

مفرده: الدر دريد: الدرة"درة،: جمع ابن قال العظيمة، اللؤلؤ: اللؤلؤة من ظُمع ما . )7("هو

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 3/206لسان المحـيط،.8/391تهذيب اللغـة،. 4/211والقاموس .1/475ومقـاييس

ص المحيط، .  126ومحيط

العربية،) 2( اللغة في الدخيلة األلفاظ ال: وينظر.21صتفسير األلفاظ صمعجم المعربة، . 45فارسية

الفارسية،) 3( المعربات ومعنـاه.54صمعجم جمان الفارسي عن إما مأخوذ الجمان أن إلى شير ادى السيد ذهب وقد
الالتيني عن أو لطيف، مقبول شيء كل على أيضا ويطلق والجنينة والمخضرة . gemmaالمرج

الديوان،) 4( .4/63شرح

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 5/31لسان العروس،. 5/431تهذيب ص. 8/270وتاج المحيط، .  220ومحيط

الديوان،) 6( ص. 3/391شرح فراس، أبي عند ص. 199،129ووردت الخالدي، بكر أبي .22وعند

العرب،) 7( اللغة،: وينظر. 5/234لسان العروس،. 10/237تهذيب اللغة،.3/204وتاج . 2/260وقاموس
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م اللفظة هذه داللة ًبالتطورت هناجازيا رفالد معا. )1("الشِّعر: "مشابهة، الشـاعر شبه نيـهفقد
و المنظوم، ربالد شعره السياقيوألفاظ عنالمعنى المعجميمتطور المجازالمعنى طريق .عن

كشاجم عند جديدةووردت قولهبداللة :)2(في

ــمولةٌ ومشـ ــك مسـ ــا فمهـ ــي ــرفٌفـ ــدرصـ الـ ــن مـ ــوم ومنظـ

أستطور شبه األسنان، هنا رفالد ًبالمشابهة، مجازيا اللفظة داللة فـيت ربالد الموصوفة نان
الحبلبياضها في رالد ينتظم كما وانتظامها، السياقي. ولمعانها، عنوالمعنى المعجميمتطور .المعنى

:الديباج

قوله في المتنبي لدى :)3(جاءت

ــا جلودن ــأن ك ــث غي ــن م ــتَ ــهفبورِك ــباب والعص والوشــي ــديباج ال ــتُ تُنب

والدبج الدبج، من مشتقّةٌ وهي فارسية، لفظةٌ معـرب":الديباج فارسـي والتّـزيين، . الـنّقشُ

مولَّد: ديباجوال الثياب، من يباجضرباإلبريسـ: الد مـن المتَّخَذة الثياب معـربموهي فارسـي ،")4(.

الديباج أن الغليظالحري: "والصحيح القديم).ديباه(معرب. ر أصلها إن ) نسـج: باف(و) الجن: ديو(يقال

الجن نسج من هو .)5("أي

تت البالطغيلم شعراء عند اللفظة هذه داللة المعجمي. ر للمعنى موافق السياقي .والمعنى

: سجنجل

لدى قولهوردت في :)6(المتنبي

المقبـــل لحـــظُ أدبـــر إذا لـــهينظـــر ســـجنجِلكأنّمـــا مـــن

تعني وهي رومية، لفظةٌ وقيل":السجنجل العرب: المرآة، كالم في دخلت رومية .)7("هي

الديوان،) 1( .3/391شرح

ص) 2( كشاجم، .118ديوان

الديوان،) 3( فراس،. 1/62شرح أبي عند كشاجم،. 322ووردت الخالدي،. 45وعند عثمان أبي .115وعند

العرب،) 4( العروس،: وينظر. 5/208لسان المحيط،.2/37تاج اللغة،. 1/193والقاموس وتاج. 2/323ومقاييس
العربية، وصحاح صو.1/312اللغة المحيط، .    267محيط

الفارسية،) 5( المعربات ص: وينظر.83صمعجم المعربة، الفارسية األلفاظ .60معجم

الديوان،) 6( .3/204شرح

العرب،) 7( اللغة،: وينظر. 7/130لسان المحيط،.8/501تهذيب اللغة،. 3/405والقاموس وتاج. 3/162ومقاييس
العربية، وصحاح ص.5/1726اللغة المحيط، مج. 398ومحيط . 1،4/59والمخصص،
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أو تعنيالصحيح التينية لفظةٌ اختـراع: "نها قبل كالمرآة تستعمل كانت مصقولة فضة صحيفة
الوذيلة عربيه .)1("الزجاج

بالمشابهة، اللفظة هذه داللة صفاء"فقدتطورت بـالمرآةشبه هالسـياقيالمعنـو.)2("حدقَت ى
المعجمي المعنى عن .متطور

:سرير

المتنبي قول في :)3(جاءت

ســـريره حـــول األمـــراء ووتواضـــعــه آكاِل ــن م ــي وه ــة المحب ــري تُ

اللغة في عليـه"السرير واستقر اطمأن وما ،تُهعود العيش وخفض والعز : السـرير. النِّعمةُ

الميتعشُالنّ عليه يحمل أن والملـك...قبَل النّعمـة ًألولـي غالبا ألنه السرور، من مأخوذٌ ...السرير

والقشور: السرير والطّين الرمل من الكمأة على عليـه: السرير...ما ضـطجعي الذي أي . المضطجع،

البردي: السرير .)4("شحنة

باالستعارة، اللفظة هذه داللة الملكتطورت وكرسي العرش هنا السـياقيو. فالسرير المعنى
األول المعنى عن تطور الذي المعجمي المعنى عن .متطور

: ماوية

قوله في المتنبي لدى :)5(وردت

ــة مطوقـــ ــة كماويـــ ــي األدمفهـــ ــاؤها غشــ ــا عنهــ دــر جــ

تُ: الماوية" الصور وأن لصفائها الماء إلى نُسبت كأنها المـاءالمرآة، فـي تُرى كما فيها رى
وقيل البلّور: الصافي، حجر منصور...الماوية أبو األ: قال في كانت المـدةماوية فقُلبـت مائية، صل

.)6("ماوية: فقيلواواً

بالمشابهة اللفظة هذه داللة م. تطورت السياقي اوالمعنى عن المعجميتطور المتطورلمعنى
الماء معنى .بهةبالمشاعن

الدخيلة،) 1( األلفاظ الوافدة،: وينظر. 34صتفسير الكلمات .72صمعجم

الديوان،) 2( .3/204شرح

السابق،) 3( ص. 3/59المرجع فراس، أبي عند .112ووردت

العروس،) 4( العرب،. 7/189العين،: وينظر. 3/265تاج المحيط،وال.7/169،168ولسان ومقاييس. 2/48قاموس
العربية،. 3/69اللغة، وصحاح اللغة ص. 2/681وتاج المحيط، . 407ومحيط

الديوان،) 5( .4/68شرح

العرب،) 6( اللغة،: وينظر. 14/154لسان اللغة،.11/492تهذيب ص. 5/286ومقاييس المحيط، . 870ومحيط
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:الياقوت

قوله في المتنبي لدى :)1(جاءت

ــا واليـ رــد والـ ــد الفريـ ــأن الركــازِوكـ وســام لفظــه مــن قــوتَ

الرمـاني" األحمر هوأجود كثيرة، أقسام وهو معرب، فارسي الجواهر، من لكـن.)2("الياقوت
ياقوت كلمة أحمر"أصل لونه كريم حجر وهو .)3("يوناني

تتغير اللفظةلم الحمدانيداللة البالط شعراء ذاتـه،لدى السياق في استخدمت والمعنـىفقد
المعجمي للمعنى موافق .السياقي

ألفاظ: ثانياً اليوميةتحليل : الحاجات

:صوتياً-1

ص: إبريق ح ح ص ص، ح . ص

ح: األثافي ح ص ح، ح ص ح، .ص

ص: إناء ح ح ص ح، . ص

صوت: بركار مقطعين من همامكونة ص: يين ح ح ص ص، ح األلفـاظ. ص مـن وهـي
الفارسية في كار(الدخيلة، هـي):براي اللفظـة فـي حدثت التي الصوتية : التغيرات

العربية إلى دخولها عند اللفظة من والياء األلف . حذفت

ص: بساط ح ح ص ح، .ص

صص: حبل ح .ص

هي: دستيجه مقاطع ثالثة من ص: تتألف ح ص ح، ح ص ص، ح مـن. ص اللفظـة وهذه
فارسي أصلها العربية، في الدخيلة من: وقيل) دسته(األلفاظ مكونة ):جه+ دست(هي

هي عليها الحاصلة أصلها: التغيرات كان اليـاء) دسته(إذا العربيـة فـي حذفت فقد
كانت. والجيم إذا فقط) جه+ دست(أما الياء حذفت .فقد

الديوان،) 1( ا. 2/179شرح بكر أبي عند الخالدي،. 55،30صلخالدي،وجاءت عثمان أبي .124صوعند

العروس،) 2( العرب،: وينظر. 1/598تاج المحيط،.15/321لسان العربية،. 1/167والقاموس وصحاح اللغة وتاج
ص.1/271 المحيط، .    992ومحيط

العربية،) 3( اللغة في الدخيلة األلفاظ الفار: وينظر. 76صتفسير المعربات عربـي.188صسـية،معجم وقـاموس
ص . 457يوناني،
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ص: ستائر ح ص ح، ح ص ح، . ص

ح،: سراج صص ح ح . ص

ص: سلّم ح ص ص، ح .ص

ص: سوط ح ح . ص

صص: صحن ح .ص

صص: كأس ح . ص

ح: كوب .صحص

ص: مدية ح ص ص، ح . ص

ص: مزادة ح ص ح، ح ص ح، . ص

ص: المسد ح ص ح، .ص

ص: مسمار ح ح ص ص، ح .ص

ص: الوساد ح ح ص ح، .   ص

ص: اليراع ح ح ص ح، . ص

ص: األسفاط ح ح ص ص، ح .ص

هما: جمانال مقطعين من تتكون العربية، في الدخيلة المفردات ص: من ح ح ص ح، . ص

ص: الخدم ح ص ح، .ص

ص: الدر ح .ص

هما: ديباج مقطعين من ص: تتكون ح ح ص ح، ح العربيـة،. ص في الدخيلة المفردات من
يقال فارسي جيمـاً) ديباه(هو: أصلها الهاء أبدلت العربية دخولها فعند ويقـال.وعليه

القديم: أيضاً أصلها الواو) باف+ ديو(إن منها وحذفت جيماً، الفاء أبدلت فقد .  وعليه

هي: سجنجل مقاطع ثالثة من اللفظة هذه ص: تتألف ح ص ص، ح ص ح، مـن. ص وهي
التيني أصلها العربية، في الدخيلة . األلفاظ

ص: سرير ح ح ص ح، . ص

ص: ماوية ح ص ح، ح ص ح، ح .ص
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هما: وتالياق مقطعين من ص: تتألف ح ح ص ح، ح فـي. ص الدخيلة المفردات من وهي
يوناني. العربية .أصلها

: صرفياً-2

على الفصل هذا ألفاظ وجاءت التاليةاألوزان : الصيغ

كأس):فَعل(صيغة صحن، .مدية):فُعلَة(ووزن.سوطكوب،: )فُعل(وصيغة.حبل،

. خَدم):فَعل(وزن.ستائر):فعائل(ووزن. أثافي: هي) أفاعل(وزنو. سرير):عيلف(صيغةو

. أسفاط):عالأف(وزنو. مسمار):مفعال(ووزن. مزادة):ةفَعال(وزنو. سلّم):فُعل(ووزن

وساد: وهي) فعال(ووزن. ماوية):ةفاعي(وزنو سراج، بساط، .در):عفُ(ووزن.إناء،

التالية والصيغ األوزان على جاءت الدخيلة األلفاظ : وهناك

):فَعنْلَل(و. ديباج):الفيع(ووزن.دستيجه):فعليلَة(و. بِركار):فعالل(و. إبريق):إفعيل(

.جمان):فُعال(و.ياقوت):فاعول(و. سجنجل

: داللياً-3

داللتها: أوالً تطورت التي :األلفاظ

بال داللتها تطورت وهيألفاظ الوسادإبريق،: تخصيص، كأس، .ستائر،

ا من داللتها انتقلت وهيألفاظ المجرد، إلى .الحبل: لمحسوس

وهي باالستعارة، داللتها تطورت ا: ألفاظ السريرصحن، األسفاط، اليراع، .لمسد،

داللته تطورت بالمشألفاظ وهيا مزادة: ابهة، سوط، الالسراج، السجنجل،، ،الدر خَدم،
.ماوية

د تطورت بالسببيةألفاظ مسمار: اللتها .سلّم،

وهيأل داللتها، توسعت كوب: فاظ .بساط،

داللتها: ثانياً تتغير لم :ألفاظ

مدية: وهي .اإلناء،

ال: ثالثاً اللغة في دخيلة ألفاظ :عربيةهناك

ياقوت: وهي سجنجل، الديباج، الجمان، دستيجة، األصلبركار، فارسية وهي ، .
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:الثانيالفصل

واألقمشة األلبسة ألفاظ
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واألقمشة: أوالً األلبسة والسياقألفاظ المعجم :بين

الفص هذا وأنواعها،يتضمن األلبسة، على الدالّة المفردات واألقمشة،ل وأصـنافها،وأنماطها،
بأشكا يتّصل ما الفترةوكّل تلك في المستعمل الزي هيو.ل األلفاظ بخْنُق،األ: هذه ،جلبابثوب،ردية،

اليالمقزيدمقس،الحلل،الالجورب، قرطق، طيلسان، ،.

:األردية

ال هذه قولهوردت في المتنبي لدى :)1(لفظة

ــ مطاعـ ــك وملْـ ،ــر خضـ ــةٌ جـــردةٌوأرديـ ومقربـــةٌ ،ســـمر ومركـــوزةٌ

مفرده جمع و: األردية يلبس: الرداءرداء، المالحف. الذي من ...السيف: والرداء...والرداء

وابنـك...الجهل: والرداء. العقل: والرداء. القوس: والرداء دارك حتّـى زينك ما كّل ورداء...الرداء
ونعمته: الشباب وغضارته العنقما: الرداء...الدين: الرداءو...حسنه ومجتمع المنكبين على 2("يقع(.

اللفظة داللة العنـق،تطورت ومجتمـع المنكبين على يقع ما على الداللة من إلـىبالتعميم،
يلبس ما كّل على السياقي.داللته عنوالمعنى المعجميمتطور األول،الذيالمعنى المعنى عن تطور

الرداء .أي

خْنُقب :

قوله في المتنبي لدى :)3(جاءت

ــود ــقِالمول بخْنُ ــع قط ــن ع ـــجِز يعـــــــــ ــد وق ــان الجب ــاجز الع ــل يقت

والـدهن: البخنق" الدهن، من الخمار لتقي حنكها، تحت طرفيها فتشد الجارية، بها تتقنّع خرقةٌ
الغبار فتغطّ: وقيل...من المرأة، تلبسها قَبَلخرقة ما رأسها دبري وما وقـالمنه رأسها، وسط غير ،
رأسها: اللحياني على المرأة فتجعله ،ترس كأنه فيصير الدرع مع خرقة تُخاط أن الليـث. هو : وقـال

الصغير: البخنق البرنس وكذلك والصدر، العنق يغشّي مقنعـةٌ: البخنـق...البرقع أو صـغير، برقـع
على: البخنق...صغيرة الذي الجراد عنقهجلباب . )4("أصل

الديوان،) 1( الخالدي،. 1/382شرح بكر أبي لدى .10صووردت

العرب،) 2( اللغة،: وينظر.6/141،140لسان المحيط،.10/332تهذيب اللغة،. 4/335والقاموس . 2/306وقاموس

الديوان،) 3( .1/322شرح

العروس،) 4( ا: وينظر. 6/284تاج العرب،. 6/123،122للغة،تهذيب اللغة،.2/31ولسان .1/335ومقاييس

ص المحيط، عربي. 30ومحيط العرب، عند األلبسة أسماء في مفصل مكتبـةفر-ومعجم دوزي، رينهـات نسي،
. 55صلبنان،
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البيتوسعتت في فالبخنُق المشابهة، طريق عن المتنبي لدى اللفظة هذه على":داللة يجعل ما
الصبي ا. )1("رأس عن متطور السياقي المعجميوالمعنى . لمعنى

:ثوب

قولهوردت في فراس أبي لدى اللفظة :)2(هذه

ــا عنّـ ــل الليـ ــوب ثـ رقّ أن ــى ــتإلـ ــم: وقال ا! ق ــرد ب ــد ــوارفق لس!

كتّان":الثوب من ذلكاللباس وغير وفراء وخز وصوف .)3("وقطن

وعتمتـه الليـل ظلمـة هنا فالثوب ًباالستعارة، مجازيا البيت في اللفظة هذه داللة . تطورت

السياقيو عنالمعنى المعجميمتطور .المعنى

: جلباب

لدى قولهكشاجموردت :)4(في

ــاً عليـ ــب أحـ ــن مـ أن ــوا ًجلبابــــاظــــّلزعمـ البســــا للفقــــر

رأسـها: والجلباب. القميص: الجلباب" المـرأة به تغطّي الرداء، دون الخمار، من أوسع ثوب
وقيل وقيل: وصدرها، المرأة، تلبسه الملحفة، دون واسع، ثوب الملحفة: هو تغطّي: وقيل...هو ما هو

وقيل كالملحفة، فوق من الثياب المرأة الخمار: به تشـتمل: يلوق...هو التـي مالءتهـا المرأة جلباب
.)5("الملك: والجلباب...اإلزار: الجلباب...بها

إلـى يلبس، الذي الثوب وهو للجلباب، الحسي المعنى من باالنتقال اللفظة هذه داللة تطورت
له المجرد السياقيف. باالستعارةالمعنى عنالمعنى المعجميمتطور طريـالمعنى عـن قالمتطـور

.االستعارة

الديوان،) 1( .1/322شرح

فراس،) 2( أبي .125صديوان

العروس،) 3( العرب: وينظر. 1/169تاج المحيط،.3/52،لسان اللغة،. 1/44،43والقاموس وتاج. 1/394ومقاييس
العربية، وصحاح ص.1/95،94اللغة المحيط، اللغة،.87ومحيط .    1/120وقاموس

كشاجم،) 4( الخالدي،. 261صديوان بكر أبي عند .21صوجاءت

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 3/170لسان العروس. 10/365،264تهذيب المحيط،.1/186،وتاج . 1/49والقاموس

العربية، وصحاح اللغة ص. 1/101وتاج المحيط، اللغة،.115ومحيط .  2/143وقاموس
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:الجورب

قولهوردت في المتنبي لدى اللفظة :)1(هذه

ـــهومنكب فوديـــه الكـــفّ ــرِقِتســـتغرق الع الجــوربِ ــح ري ــه من وتكتســي

هو اللغة في كورب":الجورب بالفارسية وهو معرب، الرجل للقـدمغشاءا: الجورب. لفافة ن
للدفء يتّخّذ صوف هذه.)2("من أصل أن الرجـل"اللفظةوالصحيح لفافة وهو الرجل قبر معناه فارسي

.)3()"قدم: با+ قبر: كور(معرب. المعروفة

والمعجمي السياقي والمعنيان بالمشابهة، اللفظة داللة المشابهة،تطورت طريق عن ،المتطور
.متوافقان

:حلٌَل

قوله في المتنبي لدى :)4(وردت

ــا كأنّمـ ــٍل بليـ ــلناه وصـ ــومٍ أفويـ ــى ــرعل حم ــٌل حل ــه برق ــن م ــه ق

هي والحلّة حلّة، مفرده جمع العما":الحلل تمامها وقميص السـاتر: والحلة...مةرداء الثوب
البدن واحد. لجميع جنس من كان إذا إال حلّة للثوب يقال .)5("وال

فيها التي بالبروق فالسماء بالمشابهة، مجازيا البالط شعراء لدى اللفظة داللة تشـبهتطورت
الحمر بالمشابهةو. الحلل المعجمي المعنى عن متطور السياقي .المعنى

: دمقس

قوله في المتنبي عند :)6(جاءت

الديوان،) 1( .2/360شرح

العروس،) 2( اللغة،:وينظر. 1/181تاج العرب،. 10/332تهذيب المحيط،.3/111ولسان وتاج. 1/47والقاموس
العربي وصحاح ص.1/99ة،اللغة المحيط، .136ومحيط

العربية،) 3( اللغة في الدخيلة األلفاظ د: وينظر. 22صتفسير الموجز، العربي الفارسي مكتبة. المعجم ألتونجي، محمد
بيروت األولى، الطبعة ناشرون، ص1997لبنان ص.58، المعربة، الفارسية األلفاظ . 48ومعجم

الديوان،) 4( ع.2/153،152شرح فراس،ووردت أبي كشاجم،. 322صند .142صوعند

اللغة،) 5( المحيط،: وينظر.3/65،64تهذيب العربيـة،. 3/370القاموس وصـحاح اللغة ومحـيط.4/1673وتاج
ص اللغة،.189المحيط، .      2/203،202وقاموس

الديوان،) 6( . 1/297شرح
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لمتـــه فــرق الهجـــر مــن ــودهاشــاب أسـ ــدمقس الـ ــل مثـ ــار فصـ

وقيل: الدمقس" الكتـان...القز: اإلبريسم، من ويقـال: الـدمقس...الدمقس هـو: الـديباج
منوأصل.)1("الحرير اللفظة نسـيجdamaskosتعريب: دمقس"هذه بـه ويراد دمشقي أي اليوناني

وينسب دمشق في قديماً ينسج كان مخطط أبيض اليهوديـةحرير وإلـى اليونان بالد إلى ويحمل إليها
دمشقالالتينيdamascusو...للتجارة في تصنع كانت فوالذ من سكاكين به . )2(."يراد

م اللفظة داللة العربيةاليونانيةنتطورت يطلقإلى الدمقس فصار األقمشـةعلـىبالتعميم،
المخطط األبيض الحرير به يراد كان أن بعد المعنـى. الزخرفة، عـن متطـور السـياقي والمعنـى

.المعجمي

زي:

قولهوردت في المتنبي لدى اللفظة :)3(هذه

ــه يحقّقُــ ــن ًلمــ ــا زيــ ــّل عابــــدوخــ ٍجبينــــه دام كــــلُّ مــــا

هوالز اللغة في أزيا":ي والجمع النّاس، من والهيئة،:والزي...ءالهيئة وأصلهاللباس

اللباس: والزي...زوي من الهيئة والهيئة: الزي: ويقال. حسن .)4("الشارة

بت مجازياً اللفظة هذه داللة عـناالستطورت كنايـة المتنبـي بيت في فالزي الخالفـةعارة،
ا.والحكم المعجميوالمعنى المعنى عن متطور . لسياقي

:طيلسان

قوله في كشاجم لدى :)5(وردت

ـــ القميـــ ــي فضـــ ــاء ــروالمـــ أخضـ األرض ــان وطيلسـ ــصِ ــ

العروس،) 1( المحـيط،. 7/348والتهذيب،. 5/300واللسان،. 4/154تاج اللغـة،. 2/225والقـاموس ومقـاييس
2/342    .

ص) 2( العربية، اللغة في الدخيلة األلفاظ ص. 28،29تفسير المعربة، الفارسية األلفاظ . 66ومعجم

الديوان،) 3( .2/77شرح

العرب،) 4( المحيط،: وينظر.7/91لسان ص. 4/342القاموس المحيط، . 388ومحيط

كشاجم،) 5( الخالدي،. 165صديوان عثمان أبي عند .132صووردت
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هو األكسية":الطيلسان من ضرب...بعربي ليس تالشـان،. الطّيلسان هو إنّما فارسي وأصلُه
هو.)1("فأعرب الطيلسان أن مدور: "والصحيح لهرداء أسفل ال واسع مـن. أخضر سـداه أو لحمتـه

معرب العجم لباس من وهو والمشايخ، العلماء من الخواص يلبسه .)2("جبة):تالشان(صوف

هنا والطيلسان بالمشابهة، اللفظة هذه داللة األرض: تطورت وجـه يغطّـي الـذي . العشب

المعجميو المعنى عن متطور السياقي .المعنى

:قرطُق

لد قولهجاءت في كشاجم :)3(ى

ــا لنـ ــين جلـ ــقٍإذا منطـ ــقُ ــررِقرطُـ ــداغِوالطّــ األصــ ــات معقربــ

معربهو: القرطق" معروف لبس وهو فـالقرطق. )4("القباء، صـحيح شـبيه: "وهذا لبـاس
واحد طاق ذو فارسي لباس .)5()"كُرتَه(معرب. بالقباء،

وال السياقي والمعنيان اللفظة، هذه داللة تتغير متوافقانلم معجمي .

: اليالمق

قوله في المتنبي لدى : )6(وردت

ــوله أص ــن م ــا القن ــراف أط ــدة ــقبعي اليالم ــر غب ــيضِ الب ــين ب ــةُ قريب

معرب:اليالمق" فارسي الفارسيةو.)7("القباء، في وهي فارسي اللفظة هذه أصل إن يلمه"قيل
ذ درع معناها يلمه التركية وفي قباء، قطَعمعناها .)8("و

العرب،) 1( العروس،: وينظر. 9/132لسان المحيط،.4/179تاج اللغة،. 2/234والقاموس وتاج. 3/419ومجمل
العربية، وصحاح ص.3/944اللغة المحيط، رينهـات. 554ومحيط العرب، عند األلبسة أسماء في مفصل ومعجم

ص .  280دوزي،

الفارسية،) 2( المعربات ص: وينظر.132صمعجم المعربة، الفارسية األلفاظ .113معجم

كشاجم،) 3( .177صديوان

العروس،) 4( العرب،: وينظر. 7/57تاج المحـيط،.12/74لسان ص. 3/288والقاموس المحـيط، .728ومحـيط

اللغة، ص. 5/684وقاموس العرب، عند األلبسة في مفصل .    362ومعجم

الفارسية،)5( المعربات ص: وينظر.144صمعجم المعربة، الفارسية األلفاظ . 124معجم

الديوان،) 6( .2/326شرح

العرب،) 7( العروس،: وينظر. 15/322لسان العربية،.7/98تاج وصحاح اللغة المحيط،. 4/1571وتاج ومحيط
. 993ص

العربية،) 8( اللغة في الدخيلة األلفاظ ص: وينظر.77صتفسير المعربة، الفارسية األلفاظ . 161معجم
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يلمق لفظة أن فارسي) مغولية"(والصحيح يلبسـونه. قباء التتر كان ناعم بقطن مبطن . ثوب

قاف).يلمه(أصلها. يالمق: جمعها إلى الهاء .)1()"يلمه(معرب. وحولت

تتغير البالطلم شعراء لدى اللفظة هذه المعجمي.داللة للمعنى موافق السياقي .والمعنى

واألقمشةألفاظتحليل: ثانياً : األلبسة

: صوتياً-1

ص: أردية ح ص ح، ص ص، ح .ص

ص::بخْنُق ح ص ص، ح . ص

ص: ثوب ح ح .ص

ص: جلباب ح ح ص ص، ح .ص

هما: جورب صوتيين مقطعين من جورب لفظة ص: تتألف ح ص ح، ح مـن. ص وهـي
فارسي أصلها العربية، في الدخيلة الصوتية)كورب(األلفاظ التغيرات طـرأت؛ التي

هي اللفظة العربية: على في جيماً الفارسية في الكاف .إبدال

ص: حلل ح ص ح، . ص

صص:دمقس ح ص ح، . ص

ص: زي ح .  ص

هي: طيلسان مقاطع ثالثة من ص: تتكون ح ح ص ح، ص ح، ح المفردات. ص من وهي

الفارسية في أصلها العربية، في تغيرات)تالشان(الدخيلة عليها طرأ هي، أبدلت: صوتية

سيناً الشين أبدلت وكذلك ياءاً، أبدلت واأللف طاءاً، .التاء

همـا: قرطق صوتيين مقطعين من ص: تتألف ح ص ص، ح المفـردات. ص مـن وهـي
فارسي وأصلها العربية) كرته(الدخيلة، دخولها طـاءاً،: عند والتاء قافاً، الكاف أبدلت

قافاً . والهاء

ثالث: يالمق من هيتتكون مقاطع ص: ة ح ص ح، ح ص ح، الدخيلة. ص األلفاظ من وهي
مفردها العربية، فارسي)يلمق(في أصلها و العربية):يلمه(، في قافاً الهاء .أبدلت

الفارسية،) 1( المعربات .189صمعجم
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:صرفياً-2

.  أردية):أفْعلة(ووزن.حلَل):فُعل(وصيغة.زِي):فع(وصيغة. ثوب):فَعل(صيغة

وهيوهناك الدخيلة، األلفاظ و):فعالل(و. بخنُق):فُعلُل: (أوزن . قرطق):فَعلَل(جلباب،

. دمقس):فعلْل(و.جورب):فَوعل(و. يالمق):فَعالل(و. طيلسان):فَيعالن(و

:داللياً-3

داللتها: أوالً تطورت التي :األلفاظ

لف داللتةظهناك وهيانتقلت المجرد، إلى المحسوس من .جلباب: ها

داللتهتانظولف وهماتطورت باالستعارة، الزي: ما . ثوب،

داللتهتانظولف وهماتطورت بالمشابهة، حلل: ما .بخنق،

وهيةظولف داللتها، . أردية: توسعت

العربية: اًثاني اللغة في دخيلة ألفاظ :هناك

دمقس،: وهي قرطقالجورب، اليالمقطيلسان، ،.
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الثالث : الفصل

والشراب الطعام ألفاظ
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والشرابألفاظ:أوالً والسياقالطعام المعجم :بين

الفص هذا ومذاقاتها،يتضمن وأنواعها، والمشروبات، األطعمة أسماء عن تعبر التي األلفاظ ل
إل تحتاج مواد من بها يتّصل المرحلةوما تلك ذوق عن تعبر والتي . يها

هي المفردات الزاد،راأل:هذه حلو، ،البرني باقالء، اآلزاذ، طي، علقـم،رخـونالطبرزد، ،
لُالفرصاد، النارنجقوت، .هنه،

:رياأل

قوله في فراس أبي عند اللفظة هذه :)1(وردت

أمنـــاً و خوفـــاً علـــيهم صــــاباأمـــر و أريــــاً بــــه أذاقهـــم

هواَأل اللغة في يرِ: "ردالق ق: أريرالح من بجوانبها التصق العسل. ما التصـقَ: وأري مـا
العسالة الضغن...بجوانب من الصدر في يثبت ما وهو أرياً، درالص ماء...أريالس أرتْـه: وأري ما

النّحل...الريح أجوافهـا: وقيلالعسل،: وأري فـي العسل من تجمعه ما تلفظـهاألري ثـم...وأري
أمطرت: الجنوب إذا الغمام من الجنوب تهاستدر . )2("ما

اللفظةتطورت العسلداللة هنا فاألري السياقي.بالتخصيص، المعجميعنمتطوروالمعنى .المعنى

:اآلزاذ

قوله في المتنبي عند :)3(جاءت

حلـــوةً األســـنّةَ ظـــن ظفكأنّـــه واآلزاذانأو ــي البرنــــ ــا نّهــــ

و عربية، غير لفظة معرب"واآلزاذ فارسي الجيد التّمر بمعنى آزادرخـت. )4("آزاذ، ولفظـة
معناها الغضا: "بالفارسية شجر يشبه وهو حر .)5("شجر

تت وغيلم اللفظة، هذه داللة السياقيبيناختالفالر المعجميواالمعنى . لمعنى

فراس،) 1( أبي .18صديوان

اللغة،) 2( العرب،: وينظر. 11/260تهذيب المحيط،.1/94لسان اللغـة،. 4/300والقاموس . 1/88،87ومقـاييس

ص المحيط، . 8ومحيط

الديوان،)3( . 2/84شرح

العرب،ل)4( العروس،.1/94سان ص. 2/553تاج المحيط، اللغة،.8ومحيط .   1/17وقاموس

األلفا)5( العربية،ظتفسير اللغة في الفارسية،: وينظر. 2صالدخيلة المعربات .9صمعجم
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: باقالء

قوله في كشاجم عند :)1(وردت

المجـــــردوبـــــ حســـــنِ اقالءــعد األسـ ــز األعـ ــعود مسـ ــاع يبـ

و البقل، ممدود جّل: البقل"الباقالء وال دقّ بشجرِ ليس ما النّبات من البقل : وقيـل...معروف،

البقل فهو تنبت ما أول في نابتة بقـل: ويقال...كّل فهـو األرض له اخضرت نبات والبـاقالء...كّل
ا: والباقلّى سواديالفول، .)2("سم

داللة والتضييق،تطورت التّخصيص طريق عن أولاللفظة في نابتة كّل من الداللة فتطورت
الفول إلى تنبت، السياقي. ما بالتخصيصوالمعنى المعجمي المعنى عن . متطور

البرني :

قوله في المتنبي لدى :)3(وردت

حلـــوةً األســـنّة ظـــن واآلفكأنّـــه ــي البرنــــ ــا ظننهــــ زاذاأو

"حنيفـة: البرني أبـو قـال برنية، واحدته التّمر، أجود وهو مدور، أصفر التّمر من ضرب :

قال ،فارسي ومبالغـة: أصله تعظيم وني الحمل، فالبار ،بارني هو األعرابـي...إنّما البرنـي: ابـن
البرني.)4("الديكة إن البصرة"ويقال في ينبت التمر جيد من معـربال. ضرب المبارك، : بـر: (حمل

.)5()"الجيد: نيك+ حمل

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى البيت، في اللفظة هذه داللة تتغير .    لم

:حلو

قوله في المتنبي لدى : )6(وردت

ــه حقائقُـ ــوسٍ شُـ ،ــه خالئقُـ ــوٍ مـآثرهحلـ تحصـى أن قبـَل الحصـى تحصى
والحل: الحلو" ،المر حالوةٌنقيض طعمه في ما كلُّ الرجالوالحلو...و الناس: من يستخفّه الذي

كشاجم،) 1( .88صديوان

العرب،) 2( العروس،: وينظر. 2/128،127لسان المحيط،.7/231تاج اللغة،. 3/346والقاموس . 1/274ومقاييس

العربية، وصحاح اللغة ص. 4/1636وتاج المحيط، .  48ومحيط

الديوان،) 3( .2/84شرح

العرب،) 4( المحيط،.2/74لسان العربيـة،. 4/203والقاموس وصـحاح اللغة المحـيط،. 5/2077وتاج ومحـيط
اللغة،.38ص .   1/63وقاموس

الفارسية،) 5( المعربات ص: وينظر.28صمعجم المعربة، الفارسية األلفاظ . 21معجم

الديوان،) 6( فراس،. 2/120،3/168شرح أبي عند كشاجم،. 143،33صووردت .243صوعند
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العين وتستحليه @.)1("ويستحلونه @

جماليـاً مقياسـاً الحلو فصار المجرد، إلى المحسوس من باالنتقال اللفظة هذه داللة تطورت
ويستحلونه الناس يستحسنه المعجمو. وأخالقياً، للمعنى موافق السياقي المعنـىالمعنى عـن المتطور ي

للفظة الحسي .

:الزاد

قوله في المتنبي لدى :)2(جاءت

مقتـــرب والتّرحـــاُل قصـــدتُك ــداوقـــد نَف ــد ق ــزاد وال ــعةٌ، شاس ــدار وال

هو اللغة في جميعاً: "الزاد والحضرِ السفرِ شـر،...طعام أو خيـرٍ مـن به انقلب عمٍل وكّل
كسب أو الم: عمل على 3("ثلزاد(.

على مقتصراً الزاد يعد فلم الذّهني، المجرد إلى المحسوس من باالنتقال اللفظة داللة تطورت
واالعتقاد والتقوى بالعمل يرتبط ومعنوياً روحياً مفهوماً الزاد صار بل هنـاو. الطعام، السياقي المعنى

ام عن المتطور األول المعنى عن داللته تطورت الذي المعجمي للفظةلمعنى ادي.

: الطّبرزد

قوله في كشاجم لدى :)4(وردت

ــدقوق المـ ــرزد الطّبـ ــذاك لـ ــن ــقمـ األنيـ ــي النقـ ــوزِ اللـ ــذاك ولـ

بالفـأس: الطّبرزد" نواحيـه مـن نحـتَ كأنه بالفارسية دزرتَب يريد معرب، فارسي . السكّر،

بالفارسية: والتّبر هو. )5("الفأس الطبرزد إن بالفـأسالسكّ"ويقال يكسـر الـذي الصلب األبيض ...ر

من يدقّقمركب كان ألنه ضرب أي زاد ومن .)6("بالفأستبر

اللفظةتطورت والمعنبالسببيةداللة م، السياقي اى عن المعجميتطور .لمعنى

العرب،) 1( المحيط،.3/295العين،: وينظر. 4/212لسان اللغـة،. 4/321،320والقاموس وتـاج. 2/95ومقاييس
العربية، وصحاح ص.6/2319،2318اللغة المحيط، اللغة،. 191ومحيط .  2/204وقاموس

الديوان،) 2( .1/348شرح

العرب،) 3( العروس،. 10/65التهذيب،: وينظر. 7/77لسان المحـيط،.2/366وتاج ومقـاييس. 1/209والقاموس
العربية،. 3/36اللغة، وصحاح اللغة ص.2/481وتاج المحيط، . 384ومحيط

كشاجم،) 4( .238صديوان

العرب،) 5( العربية،.9/86لسان وصحاح اللغة ص.2/566وتاج المحيط، .    543ومحيط

الفارسية،) 6( المعربات ص: وينظر.28صمعجم المعربة، الفارسة األلفاظ . 111معجم
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:طرخون

قوله في كشاجم لدى :)1(جاءت

ـــ نعـــ ــه عليـــ ــرنا ــهفنضـــ وطرخونـــ ــِل البقـــ ــنع ــــ

اللغة في باللحم: "الطّرخون يطبخُ بطي المعربة. )2("بقٌل األلفاظ من اللفظة نبـات"هذه وهـو
اليونانية(drakonteios)أصله واللـبن...في والملـح الماء في يكبس معـرب...نبات الطرخـون
)3(".ترخون

تت متوافقانغيلم والمعجمي السياقي والمعنيان اللفظة، داللة .ر

:علقم

المتنبي لدى قولهوردت : )4(في

ــت أبرقـ ــب حـ ــد صـ ــحابةُ سـ علقمــاوإذا ــبح كــلِّ حــالوةَ تركــت

هو اللغة في وقيل: "العلقم علقم، مر وكّل الحنظل، شجر :ثمرتَـه أعنـي بعينه الحنظل . هو

األزهري شديدة: وقال مرارة فيه شيء لكلِّ يقال ولذلك الحنظل، شحم العلقم: هو والعلقم...كأنه :أشـد
مرارةً مر: العلقم: الجوهري...الماء 5("شجر( .

توسي طريق عن اللفظة هذه داللة كـلِّعتطورت علـى يطلق العلقم فصار وتعميمه، المعنى
بالتـذوق ترتبط ال والتي المحسوسة غير المجردة األشياء حتّى ،مر طعمه السـياقي. شيء فـالمعنى

المعجمي المعنى عن تطمتطور الحنظلالذي شجر وهو للفظة، يالحس المعنى عن . ور

:الفرصاد

قوله في المتنبي لدى :)6(وردت

ــارة غ ــلِّ ك ــي ف ــاد بكالفرص ــروي ــوتمي وي ــاً بيض ــاد األغم ــن م ــامى يت

كشاجم،) 1( .306صديوان

العرب،) 2( ص.9/101لسان المحيط، . 547ومحيط

ا)3( اللغة في الدخيلة األلفاظ الفارسية،: ينظرو. 46صلعربية،تفسير المعربات .130صمعجم

الديوان،) 4( .4/28شرح

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 10/258لسان المحيط،.2/483تهذيب العربية،. 4/155والقاموس وصحاح اللغة وتاج
ص.5/1991 المحيط، .      627ومحيط

الديوان،) 6( .4/87شرح
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أحمره: الفرصاد" أو حمله، أو معروف: الفرصاد...التّوت، صبغٌ: والفرصاد...شجر

.)1("أحمر

لونتطورت به ليشبه التوت، وهو الفرصاد، لون باالستعارة،استعار مجازياً اللفظة هذه داللة
عن. الدم السياقي المعنى تطور المعجميوقد . باالستعارةالمعنى

: قوت

قوله في المتنبي لدى :)2(وردت

عنْســي إبــراهيم ابــن تلــقَ للقُــــرادفلــم يــــومٍ قــــوتُ وفيهــــا

ه اللغة في الرزق: "والقوت من الرمقَ يمسك نفسـه،: والقوت...ما يحفظُ الذي الشّيء اسم
الحفظ قدرِ على فيه فضَل .)3("وال

المجـرد إلـى الطّعام، على يدّل الذي المحسوس من الداللة بانتقال اللفظة هذه داللة تطورت
الحسن والعمل واألخالق كالصدق المعنوية األمور على يدّل .الذي

المجردوالم إلى المحسوس من الداللة بانتقال المعجمي المعنى عن متطور السياقي . عنى

:لُهنة

قوله في فراس أبي لدى : )4(وردت

عينـــاً، ،بالضـــيف أقـــرهم، ــهألســـتَ لُهنَ ــربِ، الح ــي ف ــرهم، أم ــتَ ألس

اللغة في سفر: "اللُّهنة من قدم إذا للرجل تهديه ال: واللهنة. ما وهو بـهالسلفة يتعلل الذي طّعام
الغداء .)5("قبل

باالستعارة اللفظة هذه داللة الطعامتطورت على الداللة علىمن الداللة إلى به، يتعلل الذي

العروس،) 1( اللغة،: وينظر. 2/451تاج العرب،. 9/401تهذيب العربية،.11/159لسان وصحاح اللغة وتاج
ص. 2/519 المحيط، .   684ومحيط

الديوان،) 2( .1/357شرح

العرب،) 3( اللغة،: وينظر. 12/214لسان العروس،. 7/240تهذيب المحيط،.1/574وتاج . 1/161والقاموس

اللغة، العربية،. 5/38ومقاييس وصحاح اللغة ص.1/261وتاج المحيط، اللغة،. 761ومحيط .   5/712وقاموس

فراس،) 4( أبي .292صديوان

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 13/246لسان المحيط،.4/525تهذيب اللغة،. 4/271،270والقاموس . 5/217ومقاييس

العربية، وصحاح اللغة ص.6/2197وتاج المحيط، .  828ومحيط



104

األعداء يواجه والذي الحرب في المقاتل المعنىوقد. الفارس عن السياقي المعنى هنا .المعجميتطور

: النّارنج

في المتنبي لدى اللفظة :)1(قولهجاءت

ــاني الق ــع النّجي ــورق ال ــى عل ــرى ــانِوج األغصـ ــي فـ ــارنج النـ ــه فكأنّـ

هو نارنك"النارنج معرب فارسي 2("ثمر( .

النارنج أن هو معرب: "والصحيح الليمون، من اللون: نارنك(ضرب مـن)أحمر مركـب ،
.)3()"لون: رنك+ رمان: أنار(

عند داللته تتغير المعجميوالمعنى. المتنبيلم للمعنى موافق . السياقي

والشراب: ثانياً الطعام ألفاظ : تحليل

:صوتيا-1

ح: أري ح ص ح، . ص

هما: اآلزاذ صوتيين مقطعين من اللفظة هذه ص: تتكون ح ح ص ح، األلفاظ. ص من وهي
الفارسي أصلها العربية، اللغة في رخت(الدخيلة بكاملـه)آزاد األخير المقطع حذف ،

العربية) ختر(وهو في استخدامها . عند

ص: باقالء ح ح ص ص، ح ص ح، ح . ص

نيرهما: ب مقطعين من ص: تتألف ح ص ص، ح الدخيلـة. ص المفـردات من اللفظة هذه
هو الفارسي هـو)بارني(أصلها العربية في استخدامها عند صوتي تغير عليها طرأ ، :

برني لتصبح منها األلف . حذف

ح: حلو ص ، ح . حص

ص: زاد ح ح .ص

ا) 1( .4/184لديوان،شرح

العروس،) 2( المحيط،: وينظر.2/105تاج ص.1/217القاموس المحيط، العربياو. 887ومحيط الفارسي لمعجم
.286ص،الموجز

الفارسية،) 3( المعربات الفارس: وينظر.175صمعجم األلفاظ صمعجم المعربة، . 152ية
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هي: طَبرزد مقاطع ثالثة من تتكون وهي العربية، في الدخيلة المفردات ح: من ص ح، ص
ص ح ص هو. ص، الفارسي هـو) تبرزد(أصلها العربية في عليها الحاصل : التغيير

العربية في طاءاً التاء . إبدال

هما: طَرخون صوتيين مقطعين من ص: تتألف ح ح ص ص، ح دخيلـة.ص لفظـة وهي
التينيdrakonteios. أصلها

ص: علقم ح ص ص، ح . ص

ص: فرصاد ح ح ص ص، ح . ص

ص: قوت ح ح . ص

ص: لهنه ح ص ص، ح .  ص

هما: نارنج مقطعين من مكونة صص: لفظة ح ص ح، ح أصـلها. ص دخيلـة لفظة وهي
جيماً)نارنك(الفارسي الكاف أبدلت العربية في استخدامها عند ،.

:صرفياً-2

صيغة على جاءت التي زاد: هي) فَعل(األلفاظ وزن. أري، قوت: هي) فُعل(وعلى .حلو،

وزن وزن. لهنه: هي) فُعلَة(وعلى ):فاعالّء(ووزن. برني):فَعلي(ووزن.علقم):فَعلَل(وعلى

وزن.باقالء جاء.فرصاد):فعالل(على الدخيلة األلفاظ التاليةوهناك والصيغ األوزان على : ت

.آزاد):فاعال. (نارنج):فاعلْل. (طرخون):فَعلول. (طبرزد):فَعلْلَل(

:داللياً-3

داللتها: أوالً تطورت التي :األلفاظ

بالتخصيص داللتها تطورت .باقالء: ألفاظ

وهي المجرد، إلى المحسوس من داللتها انتقلت لُ: ألفاظ قوت، الزاد، .هنَهحلو،

وهي باالستعارة، داللتها تطورت .الفرصاد: ألفاظ

وهي بالسببية، داللتها تطورت . الطبرزد: ألفاظ

وهي داللتها، توسعت . علقم: ألفاظ

داللتها: ثانياً تتغير لم . البرني: وهي:ألفاظ

العربية: ثالثاً اللغة في دخيلة ألفاظ :هناك

ال: وهي البرني، اآلزاذ، .النارنجطبرزد،طرخون،
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الرابع :الفصل

والصناعات والمهن الحرف ألفاظ
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والصناعاتألفاظ:أوالً والمهن والسياقالحرف المعجم :بين

الفص هذا تلـكيتضمن فـي سائدة كانت التي والصناعات المهن ألفاظ على الدالّة المفردات ل
والط المهن هذه وأشكال بهاالفترة، تمارس التي هي. رق األلفاظ الصقال،:هذه . النسجالبريد،

:البريد

قوله في كشاجم لدى :)1(وردت

ــاً مقيت ــد البري ــل عام ــي ل ــرت حبيبــــاكنــــتلــــيإوقــــديماًص

هو وقيل: "البريد بريد: فرسخان، منزلين كلِّ بين البريـد: والبريد. ما دواب علـى ...الرسل

وإبراده: البريد البرد: والبريد...إرسالهالرسول األصل في بها يراد فارسية دم. كلمةٌ بريـده وأصلها
يسـم ثـم وخُفِّفَـت، فأعربت لها كالعالمة األذناب محذوفة كانت البريد بغال ألن الذّنب محذوف أي

بريداً يركبه الذي فارسية.)2("الفُرانق: والبريد...الرسول بريد لفظة أن أيمن"والصحيح ـَلبردنمح
سفراستير في مذكور بوسطةوهو عربوه وقد ،")3( .

الداللـة إلـى الذنب محذوفة البغال على الداللة من فانتقلت بالسببية اللفظة هذه داللة تطورت
البغال هذه طريق عن تتم التي الرسائل إرسال الستطور.على المعجمـيالمعنى المعنـى عـن ياقي

.بالسببية

:الصقال

قوله في المتنبي لدى :)4(وردت

ــقال الصــ ــة المحدثَــ ــق ــالوالعتُــ الجب ــي ف ــوحش ال ــيد لص ــار س

الصقال...الجالء:الصقل" الناقة...واالسم أضمرها: وصقل ومـن. البطن: والصقال...إذا
وصيانته: المجاز صنعته الفرس، .)5("صقال

ص) 1( كشاجم، . 33ديوان

العرب،) 2( العروس،: وينظر. 2/56لسان المحيط،.2/298تاج العربية،. 1/287والقاموس وصحاح اللغة وتاج
ص.2/447 المحيط، اللغة،. 34ومحيط .     1/59وقاموس

العربية،) 3( اللغة في الدخيلة األلفاظ صمعجم: وينظر.9صتفسير المعربة، الفارسية . 18األلفاظ

الديوان،) 4( .3/313شرح

العروس،) 5( العرب،: وينظر. 7/404تاج المحيط،.8/262لسان اللغة،. 4/3،2والقاموس وتاج. 3/296ومقاييس
العربية، وصحاح ص. 5/1744اللغة المحيط، . 513ومحيط
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فتغي باالستعارة، اللفظة هذه داللة وصـيانته،تطورت الفرس صنعة على الداللة من المعنى ر
المعن وصيانته: ىوصار السيف المعجمي. صنعة المعنى عن متطور السياقي .والمعنى

:النّسج

قوله في المتنبي لدى :)1(وردت

ــربٍ ضـ درعِ ــي فـ ــراً حاسـ ــوه الحواشـــيلقـ ملتهـــبِ النَّســـجِ دقيـــق

هو اللغة في ال: "النّسج إلى الشيء األصلضم هو هذا ونسـج...شيء، معـروف، والنّسـج
اللُّحمة إلى السدى ضم ألنه ذلك من الثّوب، .)2("الحائك

بهـا تصـنَع التـي الحرفة على يدّل النّسج فصار السببية، طريق عن اللفظة داللة تطورت
المعجميو. الثّياب المعنى عن متطور السياقي .المعنى

الح: ثانياً ألفاظ والصناعاتتحليل والمهن : رف

:صوتياً-1

هما: بريد مقطعين من ص: تتألف ح ح ص ح، الفارسـي. ص أصـلها الدخيلة، األلفاظ من
حـرف) بردن(من الكلمـة آخـر إلى وأضيف الياء حذفت العربية إلى دخولها عند
أصول. النون أيضاًولها ).Posta(إيطالية

ص: صقَال ح ح ص ح، .ص

ص: نسج ص ح . ص

: صرفياً-2

لفظة صيغةهناك علىنسج،: هي) فَعل(على هناكو. صقال: وهي) فعال(وزنولفظة
على أعجمية . بريد):فعيل(وزنلفظة

:داللياً-3

داللتها: أوالً تطورت التي :األلفاظ

وهي باالستعارة، داللتها تطورت .  الصقال: ألفاظ

بالسببية داللتها تطورت . لنّسجا: ألفاظ

دخيل: ثالثاً ألفاظ فيهناك العربيةة .البريد: وهي:اللغة

الديوان،) 1( .2/209شرح

العرب،) 2( المحيط،.14/242لسان اللغة،. 1/217والقاموس ص.5/424ومقاييس المحيط، .  890ومحيط
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الخامس :الفصل

ال والطربألفاظ والسهر اللهو ومجالس خمرة
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والطّرب:أوالً والسهر اللهو ومجالس الخمرة والسياقألفاظ المعجم :بين

ال هذا الخفصليتضمن مفردات على الدالّة وصفاتهااأللفاظ وأسمائها، ومـا،مرة، وأدواتهـا،
للشارِبِين ويقدمها بها يعمل ومن فيها، تشرب التي بالمجالس علـى. يتصل الدالّة المفردات يتضمن كما

ولهو وفرح وغناء شرب مظاهر من المجالس تلك في يدور وما والسهر إلـى.اللهو حقلـينويقسـم
هما :دالليين

الخمر على دالّة ألفاظ ـ ومجلسها: ةأ أدواتها وصفاتها، . أسماؤها

والمرح واللهو الطّرب على دالّة ألفاظ ـ .ب

الخمرة على الدالّة األلفاظ ـ :أ

هما فرعيين حقلين وصفاتها-1: ويتضمن الخمرة . أسماء

ومجالسها-2 الخمرة . أدوات

الخمرة-1 :وصفاتهاأسماء

هيومفردات الحقل الخرطومالثّمل،: هذا الخنـدريس،،الحباب، السـالف،الخمر، الـراح،
غبوق،،فرصالصبوح،الشّمول، العقار، المقرقف،صهباء، كميت، . دامالقهوة،

:الثّمل

قوله في المتنبي لدى اللفظة هذه :)1(وردت

ــائهم دم ــي ف ــري يج ــك طرف ــازال الثَّم الشّـاربِ مشـي بـك مشـى مـِلحتّى

والسكر: الثَّمل...السكر: الثَّمل" الشّراب منه أخذ قد بقيـة: الثَّمـل...الظـّل: الثَّمل...الذي
اإلناء في والخفض: والثَّمل. الهناء والمكث .)2("اإلقامة

والمعنى ،الحمداني البالط شعراء لدى اللفظة هذه داللة تتغير للمعنـىلم موافـق السـياقي
. يالمعجم

الديوان،) 1( كشاجم،. 3/210،41شرح لدى .155صووردت

العرب،) 2( اللغة،:وينظر. 3/40لسان العروس،. 11/103تهذيب المحيط،.7/247وتاج ومقاييس. 3/354والقاموس
ا. 1/390،389اللغة، وصحاح اللغة ص.4/1648لعربية،وتاج المحيط، اللغة،. 84ومحيط . 1/116وقاموس
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:الحباب

قوله في كشاجم لدى :)1(وردت

ــا الحبــ ــم نظــ ــد قــ ــراح فرائــــدوالــ مــــن نقابــــاً لهــــا ب

قولهم من اللغة في وقيل: "الحباب ،طرائقه وحبابه؛ ،هببوح الماء ببح :،ـهوفقاقيع نُفّاخاتُـه
وقيل اليعاليل، وهي القوارير، كأنها تطفو، معظ: التي الماء الـذي...مهحباب موجه، الماء حباب وقيل

بعضا بعضه الوشي...يتبع كأنها الماء في التي الطرائق الماء الشّـجر: الحباب...حباب علـى الطّل
عليه .)2("يصبح

الحبا فصار باالستعارة، مجازياً اللفظة هذه داللة كـانبتطورت أن بعـد الخمرة فقاقيع هنا
وطرائقه: يعني الماء المعجميوا. فقاقيع المعنى عن متطور السياقي . لمعنى

: الخرطوم

المتنبي قول في :)3(جاءت

ــةً أليـ ــالق الطّـ ــثَ بعـ ــا لنـ الخرطـــــومِوأخٍ بهـــــذه ألعلِّلَـــــن

وقيل: الخرطوم" وقيل: األنف، األنف، الحنكين: مقدم عليه الرجل ضم ما أسـماءو...هو من
الخرطوم الس: والخرطوم...الخمر وقيلالخمر اإلسكار، أن: ريعة قبـل العنـب من يجري ما أول هو

عصر: الخرطوم. يداس غير من سال الذي .)4("السالف

اللفظةتوسعت هذه أنداللة بعد علىسياقيا تدل أنكانت قبـل العنـب مـن يجري ما أول
الخمريداس أنواع من نوع أي على تدل فصارت م. ، السياقي اوالمعنى عن اتطور لمعجمـيلمعنـى

.بالتوسيع

كشاجم،) 1( الخالدي،. 107صديوان بكر أبي عند .20صوجاءت

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 4/9لسان المحيط،.3/79،78تهذيب اللغة،. 1/53والقاموس اللغة. 2/28ومقاييس وتاج
العربية، ص.1/106وصحاح المحيط، .  141ومحيط

الديوان،)3( .4/46شرح

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 5/49لسان المحيط،.6/154تهذيب اللغة،. 4/106والقاموس وتاج. 2/251ومقاييس
العربية، وصحاح ص.5/1911اللغة المحيط، .  226ومحيط
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: الخمر

قوله في المتنبي لدى :)1(جاءت

ــت ــكرةقطّعـ بسـ ــار الخمـ ــاك كؤوســاوأدرتذيـ الفــراق خمــرِ مــن

اللغة في أسكر"الخمر ستر: ما في والمخالطة للتّغطية موضوعة خـامر: الخمر...مادتها ما
واخت...العقل فاختمرت، تركت ألنها خمراً الخمر ريحهاوسميت تغير العقـل،...مارها تخامر ألنها أو

تخالطه العقل: الخمر. أي خامرت ألنها العنب عصير من أسكر العقل: الخمر...ما مسكر لكل ...اسم

والطّين: الخمر...االستحياء: الخمر...الكتم: الخمر...الستر: الخمر العجين استمال . )2("ترك

مجازي اللفظة هذه داللة تسترتطورت ألنها االسم بهذا الخمر سميت فقد السببية، طريق عن ا
التفكير عن وتحجبه المعجميو. العقل المعنى عن متطور السياقي .المعنى

:الخندريس

قوله في المتنبي لدى :)3(وردت

ــدريس الخنـ ــدام المـ ــن مـ ــذّ ــؤوسألـ الكـ ــاة معاطـ ــن مـ ــى وأحلـ

الخدرسة: الخندريس" من مشتقٌّ القديمة الخمر...الخمر ألن ،خدر إذاً فأصوله فنغليس أصله
دريد. مخدر ابن لقدمها: وقال بذلك سميت معرباً، أحسبه .خند وأصلها معربة فارسية تكون أن ويجوز

ومعناه الذّقن: ريش، فقد. )4("ضاحك صحيح دريد ابن السـين"ورأي حرف لوجود رومية أنها توهموا
فارس أنها والصواب آخرها، منفي مركبة لحيتـه) لحية: ريش+ ناتف: كنده(ية، الناتف وهـي. أي

عقله لذهاب لحيته ينتف المرء تجعل التي القوية القديمة . )5(..."الخمرة

بالسببية اللفظة داللة السياقي. تطورت اوالمعنى عن المعجمـي،متطور عـنوذلـكلمعنى
السببية .طريق

الديوان،) 1( فراس،. 2/137،193شرح أبي عند كشاجم،وع. 138صوجاءت الخالـدي،. 118صند بكر أبي وعند
الخالدي،. 21،20ص عثمان أبي .115صوعند

العروس،) 2( اللغة،: وينظر. 3/187،186تاج العرب،. 5/494،493تهذيب المحيط،.5/152ولسان والقاموس
اللغة،. 2/23 العربية،. 2/216،215ومقاييس وصحاح اللغة المحيط،.2/649وتاج وقاموس. 254صومحيط

. 2/248اللغة،

الديوان،) 3( كشاجم،. 2/191شرح عند .184صووردت

العروس،) 4( العرب،. 4/339العين،: وينظر. 4/136تاج المحيط،.5/164ولسان ومقاييس. 2/217والقاموس
العربية،. 2/253اللغة، وصحاح اللغة ا.3/922وتاج صومحيط . 257لمحيط،

الفارسية،مع)5( المعربات .69صجم
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:الراح

المتنبي قول في :)1(جاءت

ــ ــاكـ فيهـ ــراح والـ ــها بياضـ ــينأن عـ ــواد بسـ ــدقٌ محـ ــاض بيـ

الكرم. الخمر: الراح" إلى شاربها الرتياح ورياحاً راحاً بعضهم...سميت صاحبها: وقال ألن
شربها إذا المستوية...األكفّ: الراح...االرتياح: الراح...يرتاح األراضي من .)2("الراح

مجاز اللفظة هذه داللة طريقتطورت عن الخمرياً هنا فالراح سو. التوسيع، الخمـرقد ميت
شاربها الرتياح السياقيو. راحاً االمعنى عن المعجميمتطور . لمعنى

:السالف

قوله في فراس أبي لدى :)3(جاءت

ــوالفه، س ــل ب ــي دهتن ــالف الس ــا ــمائلهوم ش ــل ب ــي ازدهتن ــمول الش وال

وسالفتها" الخمر يعص: سالف ما وقيلأول منها، عصر: ر غير من سال ما هـو: وقيل. هو
وقيل منها، ينزل ما وقيل: أول ،رصع شيء كل أول الزبيـب: السالفة مـن يرفـع مـا أول ...هـو

سالفاً: والسالف الخمر ويسمى يعصر، أن قبل العنب عصير من سال كـّل...ما من والسالفة السالف
خالصه . )4("شيء

داللة يقتصرتطورت ال الخمرة أسماء من اسماً السالف فصار والتعميم، بالتوسيع اللفظة هذه
منها يعصر ما أول ف. على المعجميإذاً المعنى عن متطور السياقي . المعنى

:الشَّمول

قوله في المتنبي لدى : )5(وردت

الديوان،)1( فراس،. 4/194شرح أبي عند كشاجم،. 96صوردت الخالدي،. 278،63صوعند بكر أبي وعند
.  22ص

العروس،)2( اللغة،: وينظر. 2/150تاج العرب،. 4/90تهذيب اللغة،.6/256ولسان ومحيط. 2/457ومقاييس
صا . 358لمحيط،

فراس،ديو) 3( أبي الخالدي،. 225صان بكر أبي عند الخالدي،. 22صووردت عثمان أبي .124صوعند

العرب،) 4( اللغة،:وينظر. 7/234لسان العروس،. 9/535تهذيب المحيط،.6/144وتاج .   3/159والقاموس

اللغة، العربية،. 3/95ومقاييس وصحاح اللغة صاومحيط. 4/1376وتاج .321لمحيط،

الديوان،) 5( فراس،. 1/245،3/90شرح أبي عند كشاجم،. 225صووردت الخالدي،. 97صوعند بكر أبي وعند
.95،81ص
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وجـــردت الشّــمول بمشـــيته ــروحلعبــت ال ــوال ل ــنامِ األص ــن م ــنماً ص

منها: لشّمولا" الطعم، الباردة أو لهـا. الخمر، ألن أو ،تعـم أي النـاس، بريحها تشمل ألنها
الشّمال كعصفة .)1("عصفةٌ

تطورت ثم للشّمال، لتعريضها شموالً فسميت أوالً، بالسببية مجازياً اللفظة هذه داللة تطورت

بأنواعها للخمرة اسماً الشّمول فصارت بالتعميم، المعنـىو. داللتها عـن متطـور السـياقي المعنـى
المعجمي.

: صبوح

أب لدى قولهيوردت في :)2(فراس

دمـــوعي اســـتهلّت إذا ترانـــي ــهلـــو ذكرتـ ــبوحٍ صـ ــي ــوقأفـ وغبـ

غدوةً: الصبوح" شُرِب أو أكَل ما فشـربوه: والصبوح. كّل شـرابهم مـن عندهم أصبح . ما

اللبن...الخمر: الصبوح من ح: والصبوح بالغداةما بالغداة: والصبوح. لب المحلوبة : والصبوح. الناقة

القائلة دون فما بالغداة شُرب يصطَبح: والصبوح...ما حاراً: الصبوح...اللبن بالغداة اصطُبِح .)3("ما

وشُـرب، ُأكـل مـل كـل على تدّل كانت أن فبعد بالتخصيص، اللفظة هذه داللة تطورت
أ من اسمٍ على تدّل الخمرةأصبحت السياقيو. سماء عنالمعنى بالتخصيصمتطور . المعجمي

:صرفاً

قوله في المتنبي عند :)4(وردت

ــًأ مهنّ ــرفاً ص ــر الخم ــربت ش ــا م الكَــرمإذا شــرب مثلــه مــن الــذي شــربنا

اللغة في شيء"الصرف كّل من يمـزج. الخالص لم بحت أي صرف ـرف...وشرابالص :

البحت وغيرهاالخالص الخمر .)5("من

العروس،) 1( اللغة،: وينظر. 7/396تاج العرب،. 9/91تهذيب المحيط،.8/137،136ولسان . 3/414والقاموس

العربية، وصحاح اللغة صاومحيط.5/1740وتاج . 482لمحيط،

فراس،) 2( أبي كشاجم،. 199صديوان عند أيضاً الخالدي،. 132صوردت بكر أبي .98صوعند

العرب،) 3( اللغة،. 3/125العين،: وينظر. 8/191لسان العروس،. 9/306وتهذيب والقاموس.2/176،175وتاج
اللغة،. 1/241المحيط، العربية،. 3/328ومقاييس وصحاح اللغة صاومحيط. 1/380وتاج .496لمحيط،

الديوان،) 4( فراس،. 4/46شرح أبي عند كشاجم،. 312صووردت .133صوعند

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 8/320لسان العروس،و.9/317تهذيب المحيط،.6/163تاج . 3/167والقاموس

اللغة، العربية،. 3/344ومقاييس وصحاح اللغة صاومحيط. 4/1385وتاج ص. 506لمحيط، . 138والتعريفات،
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الخمـر صفات من صفة الصرف فصار بالتخصيص، اللفظة هذه داللة الصـرفتطورت : ؛

وغيرها الخمر من البحت مو.الخالص السياقي االمعنى عن المعجميتطور .لمعنى

:صهباء

قوله في المتنبي عند :)1(وردت

ــفُ وقَرقَــ ــدلي والمنــ ــا ــرونكهتهــ ال ــي ف ــهباء ص ــةٌ ــمِمعتّق والطّع يحِ

للونها:الصهباء" بذلك سميت وقيـل: قيل. الخمر، أبيض، عنبٍ من عصرت التي هـي: هي
البياض إلى ضربت إذا وذلك ،غيره ومن منه تكون .)2("التي

فسميت السببية، طريق عن اللفظة هذه داللة توسـعتطورت ثـم صـهباء، البيضاء تالخمر
من اسماً فصارت اللفظة، لونهاداللة كان مهما وصفاتها، الخمرة عنو. أسماء متطور السياقي المعنى

المعجمي .المعنى

:العقار

المتنبي قول في :)3(جاءت

أرضٍ ــلِّ كـ ــي فـ ــره ذكـ ــبح العقـــاروأصـ بـــه الغنـــاء علـــى تُـــدار

اللغة في أي"العقار الـدن وعـاقرت العقـل عاقرت ألنها بذلك سميت الخمر اليبيس، جمع
يالزمونها...متهلز أي يعاقرونها أصحابها ألن عقاراً سميت أن: وقيـل...وقيل التلبـث التـي هـي

.)4("تُسكر

الدن لمالزمتها عقاراً فسميت السببية، طريق عن اللفظة داللة السـياقيو. تطورت المعنـى
المعجمي المعنى عن .متطور

:غبوق

فراس أبي قول في :)5(وردت

الديوان،) 1( فراس،. 4/49شرح أبي عند كشاجم،. 12صوردت .267صوعند

العرب،) 2( العروس،: وينظر. 8/296لسان المحيط،.1/342تاج اللغة،. 1/97والقاموس وتاج. 3/316ومقاييس
العربية، وصحاح صاومحيط.1/166اللغة . 521لمحيط،

الديوان،شر)3( فراس،. 2/114،110ح أبي عند كشاجم،. 168صوجاءت . 167صوعند

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 10/226لسان العروس،. 1/208تهذيب المحيط،.3/417وتاج . 2/97والقاموس

اللغة، العربية،.4/95ومقاييس وصحاح اللغة صاومحيط.2/754وتاج .  619لمحيط،

أبي) 5( كشاجم،. 199صفراس،ديوان عند الخالدي،. 9صوجاءت بكر أبي .98صوعند
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إذا ترانـــي دمـــوعيلـــو ــوقاســـتهلّت غبـ أو ــه ذكرتُـ ــبوحٍ صـ ــي فـ

اللغة في العشي"الغبوق فـي: والغبوق...شرب المشروب اللبن به بعضهم وخص اغْتُبِقَ، ما
الوقت فشربوه: وقيل. ذلك شرابهم من القوم عند أمسى ما اللـبن: والغبوق...هو مـن حاراً اغتبق ما
تحلب: والغبوق...بالعشي التي المغربالناقة النهار: والغبوق...بعد آخر .)1("شرب

الوقـت هـذا فـي تُشرب التي للخمرة اسماً الغبوق فصار باالستعارة، اللفظة داللة . تطورت

المعجمي المعنى عن متطور السياقي .المعنى

:قرقف

قوله في المتنبي عند :)2(وردت

ــفٌ وقرقــ ــدلي المنــ ــا ــريحِونكهتهــ ال ــي ف ــهباء ص ــةٌ ــمِمعتّق والطّع

المرعد: القرقف" البارد قيـل: والقرقف. الماء لها، اسم وهو ألنهـا: الخمر، قرقفـاً سـميت
هترعد أي شاربها الصفاء: القرقف...تقرقفُ ذو البارد الماء به ويوصف للخمر القرقف...اسم :طيـر
الصعاء كأنها .)3("صغار

ف السببية، طريق عن اللفظة هذه داللة اتطورت سميت شـاربهاقد ترعـد ألنها قرقفاً . لخمرة

السياقيف بالسببيةالمعنى المعجمي المعنى عن .متطور

: قهوة

قوله في كشاجم عند :)4(وردت

فتيـــة فـــي الكـــأس ُأدرِ ــم خندريســــاولـ قهــــوةً تباكرهــــا

الطّعام: القهوة" بشهوة وتُذهب ،هتشبع أي اإلنسان، تُقهي ألنها قهوة سميت .)5("الخمر،

السببية طريق عن اللفظة هذه داللة الشـخص،تطورت تجعـل ألنها قهوة الخمر سميت فقد
الطعام المعجميو. يكره المعنى عن متطور السياقي .المعنى

العرب،) 1( العروس،: وينظر. 11/11لسان المحيط،.7/32تاج اللغة،. 3/280والقاموس وتاج. 4/411ومقاييس
العربية، وصحاح صاومحيط. 4/1535اللغة .651لمحيط،

الديوان،) 2( كشاجم،. 4/49شرح عند .35صووردت

العرب،) 3( العروس،. 5/263العين،: وينظر. 12/82لسان المحيط،.6/221،220وتاج .3/191،190والقاموس

العربية، وصحاح اللغة صاومحيط. 4/1416وتاج . 730لمحيط،

كشاجم،) 4( الخالدي،. 188صديوان بكر أبي عند الخالدي،. 45،34صوجاءت عثمان أبي .134صوعند

اللغة،: وينظر. 4/64العين،) 5( المحيط،.5/5تهذيب اللغة،. 3/384والقاموس لمحـيط،اومحـيط.5/34ومقاييس
.761ص
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:كميت

قوله في المتنبي عند :)1(وردت

ــافيةً صـ ــر الخمـ ــت كميـ أردتُ وحبإذا مفقـــودوجـــدتها الـــنفس يـــب

واللون:الكميت" بأشقر وحمرة:والكميت. أدهمليس سواد من فيها لما : الكميت. الخمر

واألعوام الشهور من التام معرب...الطويل أعجمي الكميت .)2("أصل

السببية طريق عن اللفظة هذه داللة واألسود،تطورت األحمر للونها كميتاً الخمرة سميت . فقد

السياقيف االمعنى عن المعجميمتطور . بالسببيةلمعنى

: مدامال

قوله في المتنبي عند :)3(جاءت

ــي تغيرنـ ال ــالي مـ ــا؟ أنـ ــخرةٌ األغاريــدأصـ هــذي وال المــدام !هــذي

والمدامة" الخمر: المدام أسماء إدامـة. من يستطاع الشراب من شيء ليس ألنه مدامة سميت
غيرها غيره. شربه سكنت: وقال حتى زماناً الدن في ُأديمت ألنها مدامة فـارتسميت وكـل. بعـدما

دام فقد يسكن لعتقها...شيء مدامة الخمر . )4("وسميت

داللة السببيةتطورت طريق عن مجازياً المعنـىو.اللفظة عـن متطـور السـياقي المعنى
. المعجمي

ومجالسها-2 الخمرة :أدوات

هـي والسكر، والشرب اللهو مظاهر من مجالسها في يدور وما الخمرة أدوات ة،حانـ:ألفاظ
،اووق،الدنالرطاساتشراب،قّ،الز .صحب،

:حانة

قوله في فراس أبي عند :)5(وردت

الديوان) 1( .2/41،شرح

العروس) 2( اللغة: وينظر. 1/579،تاج العرب. 7/534،تهذيب المحيط،.13/109،ولسان . 1/162والقاموس

اللغة، وصحاح. 5/37ومقاييس اللغة صاومحيط.1/263العربية،وتاج اللغة،. 791لمحيط، . 5/742وقاموس

الديوان) 3( فراس. 2/301,191,40،شرح أبي عند كشاجم. 11ص،ووردت الخالـدي،. 58ص،وعند بكر أبي وعند
الخالدي،. 18ص عثمان أبي .123صوعند

اللغة) 4( العرب. 8/86،العين: وينظر.10/367،تهذيب المحيط،والقا.5/329،ولسان اللغة،. 4/115موس ومقاييس
العربية،. 2/316 وصحاح اللغة صاومحيط. 5/1923وتاج .300لمحيط،

فراس،) 5( أبي الخالدي،. 173صديوان بكر أبي عند .39،21صوجاءت
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ــريط الـــ ــحب نســـ ــا ــاروقمنـــ خمــــ ــة حانــــ ــى إلــــ
ج

حنيفة" أبو قال الخمر، بيع موضع خانة: الحانة أصلها وأن فارسية حنيفة.)1("أظنها أبي وقول
بالفارسية فالحانة بيت"صحيح، معناه .)2("خانه

اللفظة،خصصت هذه الخمرداللة بيع مكان على مف. لتدل السياقي االمعنى عن لمعنـىتطور
المعجمي.

نالد :

قوله في فراس أبي عند :)3(جاءت

نالـــــد ــرة خاصـــ ــا النّـــــارِوجـــ عـــــن فأغنانـــــا
ج

"نالرواقيد: الد من عظم أ...ما فـي الصنعة مستوي طويٌل أنه إال ،بالح كهيئة سـفلهوهو
وقيل البيضة، قونس له: كهيئة يحفَر أن إال يقعد فال عسعس له ،الحب من أصغر دريد،الدن ابن : قال

صحيح عربي دنان. الدن .)4("وجمعه

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

:الراووق

قوله في كشاجم عند :)5(وردت

وانت ــراووقُ الــ ــا ــابهكأنمــ ــهصــ أنيابـ ــقطت سـ ــٍل فيـ ــوم خرطـ

والـراووق: الراووق...المصفاة: الراووق" فيصفّى به يروق الذي الشّراب الكـأس: ناجود
.)6("بعينها

العرب،) 1( المحيط،.4/256لسان العربية،.4/220والقاموس وصحاح اللغة لمحيط،اومحيط. 5/2106وتاج
اللغة،. 210ص .   2/217وقاموس

العربية،) 2( اللغة في الدخيلة األلفاظ الفارسية،: وينظر. 24صتفسير المعربات .63صمعجم

فراس،) 3( أبي كشاجم،. 173صديوان عند الخالدي،. 165صووردت بكر أبي عثمـان. 85صوعند أبـي وعند
.110صالخالدي،

العرب،) 4( اللغة،. 8/9،العين: وينظر. 5/309لسان المحيط،.10/243وتهذيب اللغة،. 4/225والقاموس ومقاييس
العربية،. 2/261 وصحاح اللغة ص. 5/2114وتاج المحيط، .      295ومحيط

كشاجم،) 5( .35صديوان

العروس،) 6( اللغة،: وينظر. 6/363تاج العرب،. 7/266تهذيب المحيط،.6/267ولسان .  3/247،246والقاموس

اللغة، العربية،.2/462ومقاييس وصحاح اللغة ص.4/1486وتاج المحيط، .                                                                         360ومحيط
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اللفظةخصصت هذه الشرابداللة ناجود على السياقي. بالداللة اوالمعنى عن لمعنىمتطور
المعجمي .

: الزقّ

فر أبي عند اللفظة قولهوردت في :)1(اس

ــا ثالثن ــزقُّ ال ــاتَ وب ــتُّ، وب ــت، وأســـقيهابات تُســقّيني الصـــباحِ حتّــى

حميتاً" أو طباً أو سقاء يسوى الذي اُألهب. السقاء: والزقّ. الزقّ من اتُّخذ: والزقّ وعاء كّل

وقيل ونحوه عنقه: لشراب قبل من يسلخ حتى زقاً يسمى ي: الزقّ...ال الذي فيههو .)2("نقَل

الزقّ فصار بالتخصيص، اللفظة هذه داللة الخمرة: تطورت فيه توضع الذي المعنىو. اإلناء
بالتخصيص داللته تطورت الذي المعجمي المعنى عن متطور .السياقي

: شراب

قوله في المتنبي عند :)3(جاءت

ــه ينالُـ ال ــع موضـ ــي منـ ــر ــرابوللسـ شـ ــه إليـ ــي يفضـ وال ــديم نـ

اللغةال في كان"شّراب حاٍل أي وعلى كان، نوعٍ أي من شُرِب لمـا: والشـراب...ما اسـم
فيه. يشرب يقال فإنه يمضغ، ال شيء .)4("يشرب: وكّل

فـي فالشّراب التخصيص، طريق عن الحمداني البالط شعراء عند اللفظة هذه داللة تطورت
أنواع من غيرها دون الخمرة يعني المتنبي ابيت والمعنـى المعنـىالشّراب، عـن متطـور لسـياقي

وذلك ،بالتخصيصالمعجمي.

: صحب

قوله في كشاجم عند :)5(وردت

فراس،)1( أبي بك. 312صديوان أبي عند الخالدي،ووردت . 68صر

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 7/42لسان العروس،. 6/443تهذيب المحيط،.6/371وتاج وتاج. 3/249والقاموس
العربية، وصحاح ص.4/1491اللغة المحيط، .  374ومحيط

الديوان،) 3( أيضاً،. 1/192،2/383شرح كشاجم عند .129صوردت

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 8/45لسان العروس،. 9/77تهذيب المحيط،.1/312وتاج ومقاييس. 1/89والقاموس
العربية،. 3/267اللغة، وصحاح اللغة ص.1/154،153وتاج المحيط، .    458ومحيط

كشاجم،) 5( الخالدي،. 234صديوان بكر أبي عند المتنبـي،. 19صووردت عند وردت أبـي. 2/380وقد وعنـد
تغيير. 160صفراس، عليها يطرأ أن .دون
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وأسقيـــ شــربت إن الكــأس ــزع ــاقأن ده ــر وغي ــحبي ص ــا دهاق ــه ـ

استصحبه...عاشره: صاحبه. المعاشر: الصاحب" فقد شيئاً الزم ما الرجـَل...وكّل أصحبتُ
منعتُه .)1("أي

ومجـالس الشّرب يشاركوه من هنا فاألصحاب بالتخصيص، كشاجم عند اللفظة داللة تطورت
المعجميف. الخمرة المعنى عن متطور السياقي وذلكالمعنى . بالتخصيص،

: طاسات

قوله في كشاجم عند : )2(جاءت

ــا بأرطـــ ــراح الـــ ــرب ــامِفاشـــ وجــــــ ــات وطاســــــ ٍل

لفظة ترد اللغة) طاسات(لم معاجم وهـيفي فارسـية لفظةٌ فهي تشـت"العربية، تعريـب
األيدي فيه تغسل كالصحفة نحاس من إناء وهو 3(..."الفارسي(.

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى البالط، شعراء عند اللفظة هذه داللة تتغير .لم

واللهو والغناء الطرب ألفاظ ـ : ب

المفردات األلفاظ هذه الدستبان،البم،: التاليةتتضمن . الهزج،اللهودستان،

مالب:

قوله في كشاجم لدى : )4(وردت

مــب والـ ــث والمثالـ ــر الزيـ ــرب ــيحِمطـ فصـ ــود بعـ ــدو يشـ ــيح فصـ

العود" من مالب :أعجمي المزهر: الجوهري. معروف أوتار من الغليظ الوتر العـود...البم بم
هو به بضري بعربيالذي وليس أوتاره، كرمان: وبم. أحد من 5("أرض( .بـم لفظة فارسـي"وأصل

سطح معناه وبام العود أوتار أغلظ .)6("وهو

العرب،) 1( اللغة،. 3/124العين،: وينظر. 8/200لسان العروس،. 3/304وتهذيب والقاموس.1/332وتاج
العربية،. 1/95المحيط، وصحاح اللغة ص. 1/162،161وتاج المحيط، .   498ومحيط

كشاجم،) 2( .294صديوان

اللغة) 3( في الدخيلة األلفاظ الفارسية،: وينظر. 49صالعربية،تفسير المعربات .128صمعجم

كشاجم،) 4( .66صديوان

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 2/154لسان المحيط،.11/473تهذيب العربية،. 4/83والقاموس وصحاح اللغة وتاج
ص.5/1875 المحيط، .    55ومحيط

الدخيلة،) 6( األلفاظ المعربات. 12صتفسير .34صالفارسية،معجم
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تتغي عندلم اللفظة داللة المعجميكشاجمر المعنى وافق السياقي والمعنى ،.

:دستان

قوله في كشاجم عند :)1(وردت

الفتــــاة كــــذراعِ عنــــقٌ بمكــــالــــه ــــوارودســــتانهالس ن

وتعني: الدستان" الموسيقى، أصحاب اصطالحات العود: من فارسـيو.)2("وتر اللفظة أصل
والل"وهي النغمة عندهم معناها الموسيقا، أصحاب اصطالحات فيحن،من يقابله ما أو العود من الوتر

اآلالت . )3("كل

السابق الشعري البيت في اللفظة هذه داللة تتغير للمعنـىالمعنـو. لم موافـق المعجمـي ى
.السياقي

: الدستبان

قوله في فراس أبي عند :)4(جاءت

ــدا جـ ــتبانِ الدسـ ــبٍ قريـ ــخمٍ، كـــداضـ منـــه يحمـــُل الـــذي يلقـــى

الدخيلة األلفاظ من األغلب في وهي اللفظة، هذه اللغة معاجم تذكر العـود: ومعناها. لم . وتر

تعني اللفظة هذه أن جلدي: "والصحيح البزاةقفّاز مربي . حـارس: بـان+ يد: دست: (معرب. يلبسه

.)5()"حافظ

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، هذه داللة تتغير . لم

:اللهو

قوله في المتنبي عند :)6(وردت

ــيها ماضـــــ إال اهللا ــا الشَّـــموعالحاهـــــ والخـــود اللهـــوِ زمـــان

كشاجم،) 1( .264،152صديوان

ص) 2( اللغة، ص: وينظر. 279قاموس الهامش، كشاجم، .152ديوان

الفارسية،) 3( المعربات الموجز،: وينظر. 77صمعجم العربي الفارسي .139صالمعجم

فراس،) 4( أبي .324صديوان

الفارسية،) 5( المعربات .77صمعجم

الديوان،) 6( فراس،. 2/250شرح أبي عند كشاجم،. 173صووردت الخالدي،. 52صوعند بكر أبي . 75صوعند

الخالدي، عثمان أبي .116صوعند



122

بهم: اللّهو" ولعبتَ به لهوتَ ونحوهماا وطرب هوى من اللهـو...اللعب: واللهو...وشغلك :

به تُلهى ما ويقال: واللهو...كل . )1("الصدوف: اللهو...المرأة: النّكاح،

المتنبي عند اللفظة هذه داللة أنمـاطخُصصت مـن نمـط على يدّل اللهو فصار البيت، في
والعبث المرح جو فيه يسود والغناء الطرب ف. واللّعبمجالس المعنـىإذاً عن متطور السياقي المعنى

التخصيصالمعجمي طريق .عن

: الهزج

قوله في كشاجم عند :)2(وردت

أذنـــه فـــي لســـانه قـــوام لســانِهزجـــاً قــوام أذنــاً رأى مــن يــا

ووضعها: الهزج" القوائم وقع وسرعة مطـرب: والهـزج. الفرح: والهزج. الخفّة . صـوتٌ

بححصوتٌ: وقيل ارتفاع: وقيل. فيه مع دقيقٌ الشِّعر: والهزج...صوتٌ أعاريض من ج...نوعوالهز

األغاني .)3("الرنّة: الهزج...من

ا هذه داللة تتغير المعجميلم للمعنى موافق السياقي والمعنى كشاجم، عند .                        للفظة

وألفاظتحليل: ثانياً والطربالخمرة والسهر اللهو : مجالس

:صوتياً-1

ص: ثَمل ح ص ح، . ص

ص::حباب ح ح ص ح، .  ص

ص: خرطوم ح ح ص ص، ح . ص

صص: خمر ح . ص

هـي: خندريس صوتية مقاطع ثالثة من ص: تتألف ح ح ص ح، ص ص، ح وهـي. ص
األصل العربية) ريش+ كنده(فارسية دخولها والش: عند خاءاً، الكاف سـيناً،أبدلت ين

الهاء منها . وحذفت

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 13/247،246لسان المحيط،.5/77تهذيب اللغة،. 4/390والقاموس . 5/213ومقاييس

ص المحيط، اللغة،. 828ومحيط صوالتعر. 5/768وقاموس . 204يفات،

كشاجم،) 2( .297صديوان

العرب،) 3( اللغة،: وينظر. 15/59لسان المحيط،.4/294،293تهذيب اللغة،. 1/220والقاموس .6/52ومقاييس

العربية، وصحاح اللغة ص. 1/350وتاج المحيط، .937ومحيط
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ص: الراح ح ح . ص

ص: سالف ح ح ص ح، .ص

ص: الشمول ح ح ص ح، .ص

ص:  صبوح ح ح ص ح، .ص

صص:صرف ح . ص

ص: صهباء ح ح ص ص، ح . ص

ص: العقار ح ح ص ح، . ص

ص:  غبوق ح ح ص ح، . ص

ص: قرقف ح ص ص، ح . ص

ص: قهوة ح ص ص، ح . ص

ص:  كميت ح ح ص ح، .ص

ص: المدام ح ح ص ح، . ص

هما: حانة صوتيين مقطعين من اللفظة ص: تتكون ح ص ح، ح األلفـاظ. ص مـن وهـي
الفارسي أصلها حاءاً) خانة(الدخيلة، الخاء أبدلت العربية في استخدامها .عند

نص: الد ح .ص

ص: راووق ح ح ص ح، ح .ص

ص: الزقّ ح .ص

ص:  شراب ح ح ص ح، . ص

صص: صحب ح .ص

هما: طاسات صوتيين مقطعين من ص: تتكون ح ح ص ح، ح الدخيلـة. ص المفردات من
العربية الفارسي)طاسة(مفردها: في وأصلها العربيـة).طشت(، إلـى دخولها عند

سيناً الشين وأبدلت األلف، .حذفت

مهو: الب واحد صوتي مقطع من مب لفظة ص: تتكون ح أصـلها. ص دخيلـة، لفظـة وهي
منها)بام(فارسي األلف حذفت العربية في اللفظة استخدام عند ، .



124

هما: دستان صوتيين مقطعين من اللفظة هذه ص: تتكون ح ح ص ص، ح لفظـة. ص وهي
.دخيلة

هي: دستبان صوتية مقاطع ثالثة من ص: تتكون ح ح ص ح، ص ص، ح مـن. ص وهي
الدخيلة من. األلفاظ عن) بان+ دست(تتكون اللفظة تتغير العربيةلم دخولها . د

صص: اللهو ح . ص

ص: هزج ح ص ح، .ص

:  صرفياً-2

صيغةاأللفاظ على جاءت هزج:هي) فَعل(التي لهو، صحب، ،ند راح، . خمر،

التي وزناأللفاظ على .زق):فع(ووزن. صرف: هي) فعل(جاءت

صيغة على جاءت مدام: وهي) فُعال(ألفاظ عقار، سالف، .حباب،

وزنا على جاءت التي وزن. شراب: هي) فَعال(أللفاظ وزن. ثَمـل):فَعـل(وعلى وعلـى
وزن.قهوة):فَعلَة( وزنو.قرقف):فَعلَل(وعلى غَبـوق: وهي) فَعول(على صبوح، وعلـى. شَمول،

لفظة.كميت):فُعيل(وزن وزنوهناك وزن. راووق: وهي) فاعول(على . صـهباء):فَعـالء(وعلى

وزنو ج.خرطوم):فعلول(على الدخيلة األلفاظ التاليةوهناك والصيغ األوزان على . بـم):فَع(:اءت

.    خندريس):يلفَنعلَ(.طاسات):فَعالت. (حانة):لَةفَا(

: داللياً-3

داللتها: أوالً تطورت التي :األلفاظ

وهي بالتخصيص، داللتها تطورت صـرفاً،: ألفاظ صـبوح، راووق،حانـةكأس، الـزقّ،،
اللهو صحبي، .شراب،

وهي باالستعارة، داللتها تطورت غبوق: ألفاظ .  الحباب،

تط بالسببيةألفاظ داللتها كميـت،: ورت قهوة، قرقف، العقار، صهباء، الراح،الشّمول، الخمر،
. المدام

وهي داللتها، توسعت صهباءالخرطوم،:ألفاظ الشّمول، .السالف،

داللتهاأ: ثانياً تتغير لم :لفاظ

الهزج: وهي ،نالد . الثَّمل،

العربية: ثالثاً اللغة في دخيلة ألفاظ :هناك

دستانالدستبان،: وهي ،البم طاسة، .الخندريس،
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: الثانيالبابنتائج

يلي بما النتائج هذه : تتلخص

وهي: أوالً بالتخصيص، داللتها تطورت ألفاظ بـاقالء،أس،كستائر،إبريق،:هناك الوسـاد،
راووق،صرفاً،صبوح، اللهوحانة، صحب، شراب، .الزقّ،

وهي: ثانياً داللتها، توسعت أرديأكواب،:ألفاظ أرية،بساط، السـالف،،الـدمقس، علقـم،
صهباء الخرطوم، .الشّمول،

وهي: ثالثاً باالستعارة، داللتها تطورت ا: ألفاظ األسـفاط، اليـراع، المسد، لسـرير،صحن،
غبوق الحباب، الصقال، الفرصاد، ،زي . ثوب،

وهي: رابعاً بالمشابهة، داللتها تطورت الـدر،: ألفاظ الخَـدم، مـزاده، سـوط، السـراج،
حلل بخنق، ماوية، .السجنجل،

بالسببية: خامساً داللتها تطورت الشّـمو: ألفاظ الراح، الخمر، النّسج، البريد، مسمار، ل،سلّم،
المدام كميت، قهوة، قرقف، العقار، . صهباء،

وهي: سادساً المجرد، إلى المحسوس من داللتها انتقلت الـزاد،: ألفاظ حلـو، جلباب، الحبل،
لُهنَه .قوت،

وهــي: ســابعاً داللتهــا، تتغيــر لــم الــدن،: ألفــاظ الثَّمــل، ،البرنــي مديــة، اإلنــاء،
.هزجاً

وهي: ثامناً أخرى، لغات من معربة وهي عربية، ليست دخيلة ألفاظ أصـلها: إبريـق: هناك
قافـاً والزاي مدة، األلف أبدلت حيث صوتي، تغيير عليها طرأ آبريز، وقـد. فارسي

األصلية بداللتها .استخدمت

ا: بركار حرفـا منهـا حذف فقد صوتي، تغيير عليها طرأ كار، براي ،فارسي أللـفأصلها
األصل. والياء اللغة في ذاتها بالداللة .استخدمت

األصل: دستيجة اللغة في ذاتها بالداللة واستخدمت تغيير، عليها يطرأ لم فارسي، .أصلها

ويوناني: الجمان فارسي، البالط. أصلها شعراء عند هي كما داللتها .بقيت

ذاتها: الديباج داللتها على حافظت فارسية، .لفظة

واحدة:سجنجل البالط شعراء وعند األصل اللغة في وداللتها تتغير، لم التينية، .لفظة

ذاتها: ياقوت بالداللة واستخدمت تغيير، عليها يطرأ لم يوناني، .أصلها
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ذاتها: الجورب بالداللة استخدمت فارسي، .أصلها

واليـا: طيلسان ،تاء الطاء أبدلت تغيير، عليها طرأ تالشان، فارسي، والسـينأصلها ألفـاً، ء
ذاتها. شيناً بالداللة . استخدمت

العربية: قرطق في واستخدامها األصل اللغة بين داللته تتغير لم .فارسية،

األصل: اليالمق اللغة في ذاتها وداللتها األصل، التركيـة. فارسية األلفـاظ مـن أيضاً وهي
الق" يلمه" بإبدال صوتي تغيير عليه هاءطرأ ذاتها. اف بالداللة استخدم . لكنه

األصل: اآلزاذ كامـل" فارسية مقطـع بإضافة صوتي تغيير حدث رخت، " .رخـت"آزاد

ذاتها بالداللة .استخدمت

ذاتها: البرني بالداللة استخدمت األصل، . فارسية

ذاتها: الطبرزد بالداللة استخدمت فارسي، .أصلها

األ: طرخون ذاتهايونانية بالداللة استخدمت .صل،

ذاتها: النارنج داللتها فارسي، .أصلها

ذاتها"خندريش"فارسية: الخندريس داللتها شيناً، السين أبدلت ،.

فارسي: طاسة في" تشت"أصلها التي ذاتها بالداللة استخدمت األلف، وحذفت ،تاء الطاء أبدلت
األصل .اللغة

العرب: البم في ومعناها الفارسيةفارسية، في معناها ذاته .ية

واحد: دستان اللغتين في ومعناها .فارسية،

واحد: الدستبان اللغتين في ومعناها .فارسية،

@ @
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@ @

الثالثبابال
والمعارك الحرب وأمور والدولة الحكم ألفاظ

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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@ @

@ @
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@ @

األول : الفصل

وا الحكم اوشؤونهملسلطةألفاظ
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وشؤونهمافاظأل:الًأو والسلطة والسياقالحكم المعجم :بين

و والسلطة الحكم أمور على الدالة األلفاظ الفصل هذا بهيتناول يتصل تسـييرما شؤون من ما
وأنظمته، األلقابوالحكم وهناك هيأحكامالملكية، األلفاظ وهذه البطـاريق،:الخالفة، أنصار، األمير،

التّ الشريف،البيعة، السيد، السياسة، السلطان، السراة، الرئيس، الديوان، الخليفة، الحلفاء، الحالحل، اج،
القصور،القائد،الغطريف، القريع، الوزيرالقرم، الهمام، المولى، الملك، القيل، .القمقام،

: األمير

قوله في المتنبي عند :)1(وردت

أل إالّ ــعر ــيَالشّ كتَر ــان ك ــا ــهوم ــدائحنّ الم ــرِ ــفِاألمي وص ــن ع ــر تُقَص

األمر:األمير" أمره: واألمير. ذو لنفاذ أمـره: األمير...الملك يملـك ألنـه األعمى، ...قائد

له: األمير النقياده األمير: األمير. الجار، المشاور، أي المؤامر، .)2("المؤمر: هو

ً مجازيا اللفظة هذه داللة اتطورت طريق علىلعن تطلق األمير لفظة فأصبحت الملكسببية،
ا بين أمره واإلمارةلنفاذ المعجميتطورهناك.إلمارة والمعنى السياقي المعنى .بالسببيةبين

:أنصار

عند اللفظة هذه قولهجاءت في :)3(المتنبي

ــدا الع ــي ف ــاوُل تح ــا م كــر ده وأراكــار أنصـ ــروفَه صـ ــأن كـ ــى حتّـ

النبيجما: األنصار" وأنصار الناصر، وسلّمعة عليه اهللا جـاء: الناصر...أعوانه: صلّى مـا
الوادي إلى بعيد مكان .)4("من

بالتعميم اللفظة هذه داللة النصيرتطورت فأصبح ويساعدك: ، يعينك وهمن عدوك، وعلى

المتنبي بيت في المقصود عن،المعنى متطور السياقي المعجميفالمعنى معنـىالمعنى عن : المتطور

المظلوم: النصر .عون

الديوان،) 1( فراس،. 1/241شرح أبي عند كشاج. 135صووردت الخالدي،. 224ص،موعند بكر أبي وعند
.98،91ص

العروس،) 2( العرب،: وينظر. 3/18تاج المحيط،.1/152،151لسان اللغـة،. 1/379والقاموس .1/138ومقاييس

العربية، وصحاح اللغة ص. 2/581وتاج المحيط، اللغة،. 16ومحيط .  1/29وقاموس

الديوان،) 3( ا. 2/86شرح فراس أبي عند .234صلحمداني،وجاءت

العرب،) 4( اللغة،. 7/108العين،: وينظر. 14/270لسان المحيط،. 9/315وتهذيب ومقاييس. 2/148والقاموس
العربية،.5/435اللغة، وصحاح اللغة ص.2/829وتاج المحيط، اللغة،. 896ومحيط .  6/834وقاموس
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:يقالبطار

عند اللفظة هذه قولهوردت في :)1(المتنبي

ــدجى ال ــي ف ــاريقُ البط ــيهن عل ــى ــدتُبكّ كواسـ ــاتٌ ملقيـ ــدينا لـ ــن وهـ

اللفظ وهذه المعربة، األلفاظ من الرومالقائد: البطريق"ة قواد معرب،من الـروم: وهو بلغـة
العجمي: قالوي. والشام وافق عربي رجل: البطريق...إنه آالف عشرة يده تحت قائد هـو: وقيل. هو

الروم، بلغة وأمورها بالحرب عندهمالحاذق وتقدم منصب ذو بترك...وهو بالرومية : البطريق...هو

المزهو المختال الطّير: البطريق...الرجل من يوناني.)2("السمين بطريق أن معنـاه"األصلوالصحيح
مركب وهو المشاة جيش ورامي(قائد قدم ولكنـه) من روماني شريف معناه تعريب البطريق إن وقيل
تاريخية حقيقة إلى مسند .)3("غير

تت عندغيرلم اللفظة هذه والمعجميو. المتنبيداللة السياقي المعنيين بين فرق هناك .ليس

:البيعة

اللفظة الوردت فراس أبي بيتهعند في :)4(حمداني

ــاِئهمُِ، دمـ ــن عـ ــتْكُم ــةٌردعـ بيعـ ذمـــمال وال قُربـــى، وال ،مـــيني وال

البيع: البيعة" إيجاب على كقولـكالصفقة األمـر، علـى تبـايعوا والطاعة، المبايعة : وعلى

عليه منهم. أصفقوا واحد كّل كأن والمعاهدة، المعاقدة عن عبارة والتبايع مـنوالمبايعة عنـده ما باع ا
أمره ودخيلة وطاعته نفسه خالصة وأعطاه .)5("صاحبه

تعني البيعة فصارت التخصيص، طريق عن اللفظة هذه داللة والمعاهـدة: تطورت المبايعة،
أو وطاعتهللسلطان حكمه في الدخول على فراس،. الوالي أبي بيت في المقصود المعنى المعنىفوهو

المع عن متطور المعجميالسياقي .نى

الديوان،) 1( فراس،. 1/276شرح أبي عند .115صووردت

العروس،) 2( اللغة،: وينظر. 6/296تاج العرب،. 7/360تهذيب المحيط،.2/102ولسان وتاج.3/221والقاموس
العربية، وصحاح ص.4/1450اللغة المحيط، اللغة،. 43ومحيط .  1/71وقاموس

العربية،) 3( اللغة في الدخيلة األلفاظ معرب. 11صتفسير الفارسية،: ينظر):بتياره(وهو المعربات .32صمعجم

فراس،)4( أبي . 257ديوان

العروس،) 5( اللغة،: وينظر. 5/285،284تاج العرب،. 2/429تهذيب المحيط،.2/195ولسان . 3/8والقاموس

اللغة، العربية،.1/327ومقاييس وصحاح اللغة ص.3/1189وتاج المحيط، اللغة،. 64ومحيط .    1/96وقاموس
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:التَّاج

بيتهجاءت في المتنبي عند اللفظة :)1(هذه

التَّــاجِذلّــةٌ ذي ومــيِالر صــورة ــجوفــي ــهألبلَــ عماِئمــ إالَّ ــان التيجــ

هو اللغة في والعمامة":التاج والقصة مايصا...الفضة: والتّاج...اإلكليل، للملوكِمنُغوهو
والجواه داللة.)2("رِالذَّهبِ واارتبطت لْطةِوالس بالحكْم .                              لسيادةاللفظة

المشابهة، طريق عن بداية داللتها التّـاجتطورت فصار داللتُها، تخصصت صـاغ: ثمي مـا
والجواهرِ الذّهبِ من السياقيو.للملوك االمعنى عن المعجميمتطور . بالمشابهةلمعنى

:الحالحُل

قوله في المتنبي عند اللفظة :)3(وردت

ــها نُفُوسـ رازتْ ــاء العربـ بــر العـ ــُلإذا الحالحـ ــك والمليـ ــا فَتاهـ ــتَ فأنـ

الحال لفظة بمعنىجاءت اللّغة في الـركين: الحالحل...التّام: "حل الشُّجاع عشيرته في ديالس
ا: وقيل...مجلسهفي وقيللضهو المروءة، الرزين: خم السـيدو. )4("هو هو البيت في المقصود المعنى

عشيرته .في

بمعنـى عامـة داللتها كانت أن بعد التخصيص طريق عن اللفظة هذه داللة التّـام: تطورت
والسيادةأصبحت لطةالس على الشعري البيت في السياقيف.)5(تدّل المعجالمعنى المعنى عن ميمتطور

. بالتخصيص

: الحلفَاء

بيتهجاءت في المتنبي عند اللفظة :)6(هذه

الديوان،) 1( فراس،. 3/335،1/306،2/73شرح أبي عند الخالدي،. 119،184صوجاءت بكر أبي . 17صوعند

عثمان أبي كشاجم،. 115صالخالدي،وعند عند وردت ".التيجان" لفظة: 301صوقد

اللغة،: وينظر. 2/245،العربلسان) 2( العروس،. 8/420تهذيب المحيط،.2/12وتاج وتاج.1/187والقاموس
العربية، وصحاح ص.1/301اللغة المحيط، اللغة،. 75ومحيط .   1/108وقاموس

الديوان،) 3( .3/120،258شرح

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 4/209لسان العروس،. 3/64تهذيب المحيط،.7/387وتاج .3/371والقاموس

اللغة، العربية،. 2/21ومقاييس وصحاح اللغة ص.4/1676وتاج المحيط، .       189ومحيط

الديوان،: ينظر) 5( .3/121شرح

السابق) 6( ع. 1/338،3/136،المرجع وردت فراس،كما أبي .203صند
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ــا والقنــ ــا والعطايــ ــا الرزايــ واإنــد أنْجـ أو ــوروا غَـ ــي طَـ ــاء حلفَـ

شيء: الحليف...الحالف: الحليف...المحالف: الحليف" كل من . )1("الحديد

مجازياً اللفظة هذه داللة االستعاتطورت طريق العن التـي األشـياء الشاعر جعل فقد رة،
وهي آخر: تتحرك، إنساناً اإلنسان يحالف كما تحالف والقنا، والعطايا مو.الرزايا السياقي تطورالمعنى

ا االستعارةعن طريق عن المعجمي .لمعنى

:الخليفة

قوله في المتنبي عند :)2(وردت

باألبطـــالِمهجتَـــه الخليفـــةُ ــذَّكَرِصـــان الـ ــيانة ــَلصـ بالخلَـ ــدي الهنـ

اُهللا: الخليفة" فيخلفُ يذهب ماٍل ًخلفاًبمنزلة خليفـة أي ،ًلـه خلفـا ابنه فيكون ًيموت وولدا ،
مقامه قبله: فةالخلي...فيقوم من مكان استُخلفَ ي: الخليفة...من األعظم، ويسـدالسلطان ،قبلَه من خلف

ه3("مسد( .

هذهخُص داللة الخليفة،اللفظةصت السياقيالمعنو. السلطان: فصار اى عن المعجميمتطور .لمعنى

:الديوان

الح فراس أبي بيت في :)4(مدانيجاءت

،بــر العـــ ــوان ديـــ ــعر اَألدبالشِّـــ ــوان وعنـــــ ــداً، أبـــــ

بمعنى ،وهي معربة فارسية لفظة المعاجم في وردت كما الديوان الصـحف":لفظة ...مجتمع

العطاءو وأهل الجيش أسماء فيه يكتَب الذي الدفتر . )5("هو

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 4/196لسان العـروس،. 3/546،545تهذيب المحـيط،.6/76،75تـاج والقـاموس
العربية،.3/133 وصحاح اللغة ص. 4/1346وتاج المحيط، اللغة،. 187ومحيط .  2/201وقاموس

الديوان،) 2( كشاجم،. 3/36،3/349شرح عند .96صووردت

العرب،: وينظر. 4/267،266العين،) 3( العروس،.7/132لسان بعدها6/94وتاج المحيط،.وما والقاموس
اللغة،. 3/142 العربية،. 2/210ومقاييس وصحاح اللغة ص.4/1356وتاج المحيط، وقاموس. 250ومحيط

مج. 2/243اللغة، .    1،3/134والمخصص،

فراس،) 4( أبي عند. 22صديوان .281صكشاجم،ووردت

العرب،) 5( المحيط،: وينظر.5/333لسان العربية،. 4/226القاموس وصحاح اللغة المحيط،.5/2115وتاج ومحيط
.300ص
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الديوان أن نقل"والصحيح فقد الشيطان أي مجنون معناه وديوانه وجان شياطين معناه فارسي
اآلرامية إلى الفارسية القوانين" ديوا"من كتاب على ليدّل المجاز سبيل على نقل ثم شيطان ومعناه

العما ومجلس حياتهم.)1("لوالحسابات مجتمع البيت في وتقاليدهموهو وعاداتهم .وأخبارهم

البيتتطور في داللتها تطورت وقد األصل، اللغة في باالستعارة مجازياً اللفظة هذه داللة ت

ومآثرهم العرب أشعار فيه تجمع الذي هنا فالديوان بالمشابهة، عـن. أيضاً متطـور السـياقي المعنى
المعجمي . المعنى

:              الرئيس

قوله في المتنبي لدى :)2(وردت

ــكُوا وأمس ئيســر ال كــد حس عاكــد األكبـــرافَ ئيسالـــر خَاِلقُـــك ـــاكعود

رأسه: الرئيس" شج رئيس...الذي الرأسمصا: وشاة األنـ: الرئيس...بة رأس الذي امالسيد
القوم: والرئيس...وسادهم . )3("سيد

انتقتطورت طريق عن اللفظة هذه المجـردداللة إلـى المحسـوس من المعنى فأصـبحال ،
األن: الرئيس رأس الذي وسادهمالسيد عنو.ام متطور السياقي المعجميالمعنى .المعنى

:السراة

قولهوردت في المتنبي عند اللفظة :)4(هذه

ــا بالروذَبـ اةــر السَـ ــلُّ كُـ ســي ــالَـ مـ ــلُّ كُـ وال ــازِيرِي بِبـ ــر يطيـ

شيء" كّل وعال: سراة منه ارتفع الفرس...ما متنـه:سراة النهـار...أعلى وقـت: وسـراة
السماءارتفاع في الطريق...الشمس ومعظمه: وسراة وكبيـرهم...متنه القـوم لسـيد ،سـري: قيل
وشرفاؤه: والسراة القوم أسياد المعا. )5("مهم هذه وكل السمو على تدل .الرفعةني

العربية،) 1( اللغة في الدخيلة األلفاظ الفارسية،: وينظر. 30صتفسير المعربات .84صمعجم

المتنبي،) 2( ديوان كشاجم،. 2/168شرح .293صوعند

العرب،) 3( العروس،: وينظر. 6/59لسان المحيط،.4/157،156تاج اللغة،. 2/225والقاموس .2/471ومقاييس

العربية، وصحاح اللغة ص. 3/932وتاج المحيط، اليوم. 362ومحيط الجمهوريـة: "والرئيس ورئيس الدولة رئيس
الملكية غير الع: ينظر" للدول هادي واالقتصاد، الدولة صقاموس . 18لوي،

الديوان،) 4( فراس،. 2/179شرح أبي عند كشاجم،. 310صووردت .265صوعند

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 7/177لسان المحيط،.9/600،599تهذيب اللغة،. 4/344والقاموس .3/155ومقاييس

ص المحيط، اللغة،. 406ومحيط . 3/375وقاموس
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دال ًبالمشابهة،تطورت مجازيا اللفظة هذه والمعجمـيتطورهناكولة السـياقي المعنيين بين
المشابهة طريق .عن

: السلْطان

عند اللفظة هذه قولهكشاجمجاءت :)1(في

ولـــو فَتَزهـــى ســـلطان لـــك ــذْممِمـــا يـ ــم لـ ــلطان السـ ــع تواضـ

اللغو المعاجم في السلطان لفظة التاليةوردت بالمعاني حجـة،":ية القـرآن فـي سلطانٍ كل
أرضه في وعز جل اهللا حجة ألنه سلطانا يضـاء...سمي مـا والسليط السليط، من السلطان واشتقاق

والسلطان: السلطان...به الملك: الحجة، والخل...الوالي: والسلطان...قدرة واألميـر الوالي يفـةسمي
السلطانسلطاناً ذو والحقوق،ألنّه ججالح به تقام ألنّه .)2("وقيل

بالمشابهةت اللفظة هذه داللة المعجميو. طورت المعنى عن متطور السياقي . المعنى

:السياسة

قولهوردت في المتنبي عند اللفظة :)3(هذه

نفْســـها السياســـةُ منـــك منَعـــتْ تـــتعلَّمِإذا ـــهامقْفَـــةًقُدو فقـــفْ

ياساألصِلةُالس السائسِ"في ويرفعُل الدوابِ على يقوم من وهو الشّـيء: السياسة...وضها، على القيام
يصلحه الرعيةَ:يالوالو...بما ة: والسياسة...يسوسعيالر شؤون بهاإصالح .)4("واالهتمام

الحكم إلى داللتها فانتقلت باالستعارة، اللفظة هذه داللة فصـاروالتطورت يالـوالسـلطة
الرعيةَ ة: والسياسة.يسوسعيالر شؤون بهاإصالح ف. واالهتمام المعنىمالسياقيالمعنىإذاً عن تطور

المعجمي.

كشاجم،) 1( .283صديوان

اللغة،ته) 2( العرب،. 9/457،456ذيب لسان العروس،. 7/231وينظر المحيط،.5/159وتاج . 2/379والقاموس

اللغة، العربية،.3/95ومقاييس وصحاح اللغة ص.3/1133وتاج المحيط، .  420ومحيط

الديوان،) 3( فراس،. 4/138شرح أبي عند .112صووردت

العروس،) 4( اللغة،تهذ: وينظر. 4/169تاج العرب،. 9/666يب المحيط،.7/301ولسان وتاج.2/230والقاموس
العربية، وصحاح ص. 3/938اللغة المحيط، الحديث. 440ومحيط بالمصطلح العالقـات:"وهي مـن الـنمط ذلك

بمظـا مباشـر غير أو مباشر بشكل يرتبط نمط وهو واألمم، االجتماعية والجماعات الطبقات، بين القـوةالمتبادلة هر
ص: ينظر" واستخدامها العسكرية، االقتصادية االجتماعية السياسية الثقافة . 795موسوعة



135

:السيد

المتنبي قول في اللفظة هذه :)1(جاءت

ــولَهم ح ــن م ــروا ي ــم فل ــوج العلُ نظــردــي السـ ــذا هـ ــَل وقيـ رَأوك ــا لمـ

عدةورد بدالالت اللفظة هذه فالسيدالمعاجمفيت والشّريف"، والمالك الرب على يطلق

والمقدم والرئيس والزوج هقوم أذى ومحتَمُل والحليم والكريم بالعقل: السيد...والفاضل غيره فاق الذي
والدفعِوالنّفع عكرم. والمال غضبه: السيد: ةوقال اليغلبه ًألنّـ...الملك: لسيدا...الذي سـيدا يـمسه

معظمهم أي الناس سواد 2("يسود(.

با اللفظة هذه داللة المعجميولسببية،تطورت المعنى عن متطور السياقي .المعنى

:الشريف

قولهوردت في المتنبي عند اللفظة :)3(هذه

ــار اختي ــك علي ــدى النّ ــي ف ــا لن ــا ــريفُم ش ــريفُ الشّ ــنح يم ــا م ــّل ك
العال: محركةالشَّرفُ" والمكان النا: الشرف...يالعلو من الشّريف والشّرفُمصدر أشرف: س، منما

ش...األرض األرضكل: الشَّرفُ: مروقال من الحسب: الشَّرفُو،نَشْزٍ لُوم...ع الالشَّرفُ :بعيرن

والشَّرفُ مجاز، وهو ،هنامأي: قاليالمجد،: س شريف، والمجدماجد: رجل الشَّرفُ يكون ال إالَّو
ماجدجر: قالي،باآلباء ورجل شريف، الشر: ل في متقدمون آباء باآلباء:والشرفف؛له .)4("الحسب

اللّفظة هذه داللة اتطورت طريق يدلعن الشرف فأصبح المجرد، إلى المحسوس من النتقال
الع والنسب المكانة والرفيععلى ا. الي المعجميوالمعنى المعنى عن متطور .لسياقي

: الغطْريف

في المتنبي عند :)5(قولهوردت

ــى تَمنّـ ــف غطْريـ ــواة شَـ ــلُّ ــبيُلوكـ الســ ــا مفْرقََهــ أن ــيرك ِلســ

الديوان،) 1( فراس،. 1/335،4/109شرح أبي ًعند أيضا كشاجم،. 38،76،206صوردت .217،280صوعند

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 7/297،296لسان العروس،. 9/585،584تهذيب والقاموس.2/385،384وتاج
اللغة،. 1/315المحيط، العربية،. 3/114ومقاييس وصحاح اللغة ص.2/490وتاج المحيط، . 439ومحيط

الديوان،) 3( الحمداني،. 2/280شرح فراس أبي عند وردت كشاجم،. 194صوقد .308صوعند

العرب،) 4( العروس،. 9/68اللغة،تهذيب: وينظر. 8/61لسان المحيط،.6/154،151وتاج والقاموس
اللغة،. 3/163،162 العربية،.3/263ومقاييس وصحاح اللغة ص.4/1379وتاج المحيط، .  462ومحيط

الديوان،) 5( كشاجم،. 3/5،2/189شرح عند الخالدي،. 89صووردت بكر أبي .22صوعند
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السري،: الغطريفُ...الشّريفو...السيد: الغطريفُ" خيالس وقيلهو ،الفتـى: والشّاب هـو
البازي: الغطريف...بابالذّ: الغطريفُ...الجميل وكـره: يلوق...فرخُ مـن ُأخـذَ الـذي ...البازي

.)1("الحسن: الغطريف

تت هوغيلم البيت في المراد والمعنى اللفظة، هذه داللة والشّـريفالس: ر الكـريم لـيسو. يد
والمعجمي السياقي المعنيين بين فرق . هناك

: القائد

ال قول في :)2(متنبيوردت

ــ ــهالقاِئـ براثنُـ ــذَتها غَـ ــد اُألسـ ــباُلد أش ــي وه ــداه ع ــن م ــا بِمثله

اإلبل" من األفتاء: القائدة وتألَفُها اإلبل متَقَد الجبل. التي من مـن. هأنفُ: والقائد مسـتطيل وكّل
الحرث: والقائد...قائد: األرض فلجان 3("أعظم(.

فأصبح بالمشابهة، اللفظة هذه داللة متطورت جماعةًالقائد أو جيشاً أو شعباً يقود المعنىو. ن
م المعجميالسياقي المعنى عن .بالمشابهةتطور

:القرم

المتنبي قول في :)4(وردت

ــا أن ــم لُهِأو ــراء الغب ــى عل ــن م ــدى مِفــر الق ــد الجاِئ ــد الماجِ ــي اَألب ــذا له

المصعب: القَرم" ل...الفحل ويترك المكَرم، والقَوهو ،عليه يحمل ال الحمـل: رملفحلة تنـاول
الحشيش يقر: والقرم...والجدي للسمةأن جليدة البعير أنف من الحبـل: القرم...م يمسه لم الذي ...هو

الرجالوا من المعظّم: لقرم اإلبل...السيد فحل . )5("والقرم

المك الفحل معنى من بالمشابهة اللفظة هذه داللة معنىتطورت إلى وهـو: رم المعظّـم، السيد
األبياتىالمعن في السياقيف. المقصود المعجميالمعنى المعنى عن .متطور

العروس،) 1( اللغة،: وينظر. 6/212تاج العر. 6/422تهذيب المحيط،.11/61ب،ولسان . 3/187والقاموس

اللغة، العربية،. 4/431ومقاييس وصحاح اللغة ص.4/1411وتاج المحيط، .661ومحيط

الديوان،) 2( .3/280شرح

العرب،) 3( اللغة،: وينظر.12/215لسان العـروس،. 7/235تهذيب المحـيط،.2/478،477وتاج . 1/343والقـاموس

العربية،وتاج.5/39اللغة،سومقايي وصحاح ص.2/528اللغة المحيط، اللغة،. 761ومحيط .   5/712وقاموس

الديوان،) 4( فراس،. 4/55،2/15،3/118شرح أبي عند .37،105صووردت

العرب،)5( او. 5/158العين،:وينظر.12/83لسان اللغة،. 7/149للغة،تهذيب اللغة. 5/75ومقاييس وتاج
العربية، ص.5/2009وصحاح المحيط، .730ومحيط
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:القريع

المتنب عند قولهجاءت في :)1(ي

ـــهنبِتم بعـــد مـــن نْبِتُـــهم ــمِوأيـــن جوالع ــربِ الع ــع ــجاعٍقَري شُ ــي أب

هو اللغة في اإلبليار،الخَ: "القريع بـ: القريع...كريمتها: وقريعة يـمس ألنّـهالفحل، ذلك
اإلبِل من عقْتَرختارمم للضرا: والقريع. أي تصوى الذي اإلبـل. بالفحُل من يأخـذ: والقريع الـذي

س وقيل فينيخُها، الناقة النّاقةبذراع يقرع ألنّه قريعا يد: القريع...مييقال. الس :وفالنفالن دهره قريع
رئيسهاق أي وقريعها الكتيبة .)2("الغالب: والقريع. المغلوب: والقريع...ريع

هو البيت في المقصود الكريم: المعنى الفحل معنى من باالستعارة، داللته تطورت الذي السيد
ا قومهإلى ودسلي المختَار المعنىو. لسيد عن السياقي المعنى تطور .عجميالمقد

: القصور

المتنبي قول في :)3(جاءت

ــرها ــورِوشَ القُص ــى ــورِعل الطّي ــر النّاووســاخي ويســكن الخــراب يــأوي

قصر:القصور اللغةجمع في والقصر ،" :المـد : والقصـر...الغايـة: والقصـر...خالف

أمر: والقصر. ..الحبس عن كنفس ا: القصر...كَفُّكالعظـام: والقصر...لعشي الشـجر أصول ...من

البناء من اللحيانيمعروف: والقصر وقال وقيل: ، المنزل، حجر،: هو بيتٍمن ألنّـهكلُّ بـذلك يمس
فيه روجمعهتُقص تُحبس أي مر4("قصور: الح(.

صاللفظةخُص هذه داللة بالحكّامِت ً خاصة القصور والملـولتصبح وأمـاكنواألمـراء ك،
.إقامتهم

البيتوه في المقصود المعنى هو المعجمـيو.ذا المعنـى عـن متطـور السـياقي المعنى
.بالتخصيص

الديوان،) 1( الحمداني،. 4/158،2/254شرح فراس أبي عند .28صوجاءت

العرب،)2( ا: وينظر. 12/78،77لسان العروس،. 1/220للغة،تهذيب المحيط،. 5/462،461وتاج والقاموس
اللغة،. 3/96 العربية،. 5/72ومقاييس وصحاح اللغة صومحيط.3/1263وتاج .729المحيط،

الديوان،)3( فراس،. 2/202شرح أبي عند كشاجم،. 121صوردت .126،124صوعند

العرب،)4( اللغة،: وينظر. 12/117،116لسان بعدها6/522تهذيب العروس،. وما والقاموس. 496-3/494وتاج
اللغة،. 2/122المحيط، العربية،. 5/97،96ومقاييس وصحاح اللغة ص.2/792وتاج المحيط، وقاموس. 738ومحيط
ص. 5/693اللغة، التعريفات، . 183وكتاب
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:القَمقام

المتنب قول في :)1(يجاءت

ــا سـ إذا ــار بالغبـ ــو الجـ ــرقَ ــامشَـ القَمقـ ــد أحمـ ــن بـ ــي علـ ر

الرجـال" مـن ماقوالقُم الكثيـرا: القَمقَام الفضـلالخيراللسـيد المـاء: القمقـام...واسـع
الكثير: والقمقام...البحر: والقمقام...الكثير القردان: والقمقام...العدد .)2("صغار

باالستعارة، مجازياً اللفظة هذه داللة الداللةتطورت إلى الكثير العدد على الداللة من فانتقلت
السيد الخيرعلى متطو. الكثير السياقي عنوالمعنى المعجمير .المعنى

:القَيل

قو في المتنبي عند :)3(لهوردت

ــبِجٍ بِمنْـ ــيم المقـ ــُل القَيـ ــا أيهـ الســـماكَينِتُوضـــعأال فـــوقَ تُـــهموه

منهاله كثيرة دالالت اللفظة قوله":ذه نفذَ قوالً قال إذا ألنه قيالً؛ الملك اسـم:القَيـُل...سمي
بشْري الذي القائلةاللبن النّهار: القيل.في صفن بْْل...شُرالقائلـةا: والقي عنـد تُحلَـب ُالتي ...لنّاقة

منزِل: والقيل في كالقائلالنّائم والقيل...ه:ـنم لَـهقب ـنم يتَقَيُّل حميرٍ ملوك من أيالملك ملـوكهم،
4("يشْبِهه(.

والسيا المعجم بين اللفظة هذه داللة المتنبـيتطورت بيـت فـي اللفظة داللة فخصصت ق،
ال ملكوأصبح كلِّ على يطلق حميرٍقيل ملوك على فقط ليس المعنـىو.، عـن متطور السياقي المعنى
المعجمي.

:الملك

قو في المتنبي عند اللفظة هذه :)5(لهوردت

الديوان،) 1( فراس،. 4/95شرح أبي عند كشاجم،. 38صووردت .280صوعند

العرب،) 2( اللغة،. 5/31العين،: وينظر. 12/194لسان المحيط،.6/476وتهذيب ومقاييس. 4/169والقاموس
اللغة. 5/4اللغة، العربية،وتاج ص. 5/2015وصحاح المحيط، . 757ومحيط

الديوان،) 3( .2/246،3/166شرح

العروس،) 4( اللغة،: وينظر. 8/93،92تاج العرب،. 7/278تهذيب المحيط،.12/238،237ولسان والقاموس
اللغة،. 4/43 العربية،. 5/44ومقاييس وصحاح اللغة ص.5/1808وتاج المحيط، اللغة،وق. 766ومحيط اموس
الحديثة. 5/716 المعاجم في القديمة:"والقيل اليمن في الدوق يقابل ص: ينظر" ما واالقتصاد، الدولة .  17قاموس

الديوان،) 5( عند. 1/103،2/36شرح فراس،: وردت الخالدي،. 304صوكشاجم،. 51،58صأبي بكر وأبي
.17ص
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ـــدعي ِإن أنـــه زعمـــوا ــبوقـــد المعتَصـ ــك الملـ ــه معـ ــد يعـ

تعالى" اهللا، هو كالسلطان. وتقدسالملك معروف الملك: والملك...والملك من...ذو كلوالم

بالتّخفيف ،لْكم له يقال األرض، الرعية: والملك. ..ملوك أعظـم...ملك من واحداً إال اليكون والملك
وأعالهم .)1("النّاس

الداللة تعميم طريق عن اللفظة هذه داللة فانتطورت الخاصةوتوسيعها الداللة من المعنى تقل
الرعية وملك السلطان على الداللة إلى تعالى اهللا والمعنـى. على البيت، في المقصود المعنى هو وهذا

م االسياقي عن المعجميتطور .بالتعميملمعنى

:المولى

المتنبي قول في :)2(جاءت

ــيهم علـ ــولى المـ ــا أيهـ ــقْ بتَرفّـ ــقَ الرفـ ــإن ــابفـ عتـ ــاني الجـ

وهي اللغة في كثيرة معاني والمولى: "للمولى العصبة، والمولى ،الولي وهو الدين في المولى
والمولى ،كتنَعبم وامتنع كبِعز فعز إليك انضم من وهو المولى: الحليف، ،بنسبك انتسب ابـن:المعتقُ

وا كلّهم، والعصبات واالبن واألخ والعم عليـك: لمولىالعم يلي الذي الوالي والمولى أمـرك،النّاصر،
هتْقبع عبده على أنعم المعتقُ وهو النعمة وهو المواالة مولى والعبـد: والمـولى...والمولى ...المالـك

األختالجا: والمولى وابن والشّريك والحليف هيو. )3("ر البيت في المقصودة بمعنـى: الداللة : المولى

الم أمركالسيد عليك يلي الذي .الك

بال اللفظة هذه داللة علىمشابهةتطورت داللتها من الدين،: ، في علـىفالمولى تدّل : أصبحت

األمر والمالك مو.السيد السياقي االمعنى عن بالمشابهةتطور المعجمي .لمعنى

:الهمام

قوله في المتنبي لدى :)4(وردت

العرب،) 1( العروس،تا: وينظر.14/126،125لسان المحيط،. 7/180ج اللغة،. 3/330والقاموس ومقاييس
العربية،. 5/351 وصحاح اللغة ص.4/1609وتاج المحيط، .863ومحيط

الديوان،) 2( فراس،. 1/79شرح أبي عند كشاجم،. 304صوجاءت .184صوعند

اللغة،: وينظر. 14/283،282لسان،) 3( المح.11/367،366تهذيب اللغة،. 4/404يط،والقاموس ومقاييس
العربية،.6/142،141 وصحاح اللغة اللغة،.6/2529وتاج ص. 6/927وقاموس التعريفات، .   256وكتاب

الديوان،) 4( فراس،. 3/343،3/81،4/95،79شرح أبي عند .266،275صوردت
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ــام الهمـ ــذا أيهـ ــتَ َأزمعـ ــن الغَمــامأيـ وأنــتَ الربــا نَبــتُ نحــن

الثّلج" ذا: همام إذا مائه من سال الهِمة: لهماموا...بما العظيم مام...الملكمن: اله اسم

هتمِه ِلعظَم الملك وقيلأسماء وقيل: ، ،ٍأمضاه بأمر هم إذا مام: ألنّهوال: اله ،خيالس الشُّجاع ديامهمالس :

التّشبيه على .)1("األسد،

اللفظةتتطور هذه السببيةداللة طريق همتـه،عن لعظم هماماً الملك سمي المعنـىو.فقد
عن متطور المعجميالسياقي .المتطورالمعنى

:الوزير

قول في الحمداني فراس أبي لدى اللفظة هذه :)2(هوردت

ــاً وفاتك ــوزير ال أردى ــذي ال ــي الفــاوعم المجــاهرومــا إالّ الفتّــاك رس

برأيه،: الوزير" ويعينه ثقله يحمل الذي الملك الـوزر،...حبأ مـن اشـتقاقه اللغة في الوزير
الخليف: والوزر وزير وكذلك الهالك، من ِلينجي به متَصعي الذي فيةالجبل رأيه على يعتمد الذي معناه

،إليه ويلتجئ لوزي...أموره تـدبيروقيل أعباء السلطان عن يزر ألنّه وزير، السلطان أير المملكـة،
ذلك . )3("يحمل

إدارية وظيفة على بالداللة اللفظة هذه داللة الوزيرخصصت فصار في: ، السلطان يساعد من
السلطان مع المملكة أعباء مو. حمل السياقي االمعنى عن المعجميتطور . لمعنى

ألفاظ: ثانياً وشؤونهماتحليل والسلطة :الحكم

: صوتياً-1

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 15/95،94لسان العروس. 4/237تهذيب المحيط،.9/109،وتاج .4/194والقاموس

اللغة، العربية،. 6/13ومقاييس وصحاح اللغة ص.5/2061وتاج المحيط، .945ومحيط

فراس،) 2( أبي الخالدي،. 108صديوان بكر أبي عند .80صووردت

العرب،) 3( اللغة،: ينظر. 15/202لسان العروس،. 10/72تهذيب الل.3/602،601وتاج . 6/108غة،ومقاييس

العربية، وصحاح اللغة ص.2/845وتاج المحيط، اللغة،. 967ومحيط مج. 6/905وقاموس ،1والمخصص،
الحديثة. 3/137 العربية المعاجم في فعيل: "والوزير والمساعد: وزن المعين ثقله...وهو يحمل الذي الملك وخاصة

يختا الذي الدولة رجل اآلن وهو برأيه، منها،ويعينه بجانب مختصا الدولة شؤون إدارة في للمشاركة الحكومة رئيس ره
المالية ووزير العدل العرب،: ينظر..."كوزير أسماء . 2/1866معجم

ص: أمير ح ح ص ح، .ص

ص: أنصار ح ح ص ص، ح .ص
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هـي: بطاريق صوتية مقاطع ثالثة من اللفظة هذه صص: تتألف ح ح ص ح، ح ص . ح،

المعروفة العربية الصوتية للنسج موافق صوتي نسيج الدخيلـة. وهو األلفاظ من وهي
مفردها العربية، الرومي) بطريق(في التاء):بترك(أصلها أبدلت العربية دخولها عند

منها الياء وحذفت قافاً، والكاف .  طاءاً

ص: بيعة ح ص ح، ح .ص

ص: التاج ح ح .ص

ص:حالحل ح ص ح، ح ص ح، . ص

ص: حلفاء ح ح ح،ص ص ح، . ص

ص: خليفة ح ص ح، ح ص ح، . ص

هما: الديوان صوتيين مقطعين من ديوان لفظة ص: تتكون ح ح ص ح، ح النسيج. ص هذا
المعروف العربي الصوتي للنسيج موافق في. الصوتي الدخيلة األلفاظ من اللفظة هذه

الفارسي أصلها آخـر)ديوانه(العربية، مـن الهاء حذفت العربية في استخدامها عند ،
وهو. اللفظة الفارسية، عن منقول آرامي أصل أيضاً ).ديوا: (ولها

ص: رئيس ح ح ص ح، . ص

ص: السراة ح ح ص ح، . ص

ص: سلطان ح ح ص ص، ح . ص

ص: سياسة ح ص ح، ح ص ح، . ص

ص: سيد ح ص ح، ح . ص

ص: شريف ح ح ص ح، . ص

ح: غطريف صص ح ح ص . ص،

ص: قائد ح ص ح، ح .ص

صص: القرم ح . ص

ص: قريع ح ح ص ح، . ص

ص: قصور ح ح ص ح، . ص

ص: قمقام ح ح ص ص، ح .  ص
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التالية: صرفياً-2 األوزان على الفصل هذا ألفاظ : جاءت

وزير):فَعيل(وزن قريع، شريف، رئيس، تـاج،):فَعل(وزنو. سراة):فُعاة(ووزن. أمير،
قَيل ووزن. سياسـة):فعالة(ووزن. قائد):فاعل(وزن. سيد):فَعل(ووزن. كمل):فَعل(ووزن. قَرم،

وزن. مولى):مفْعل( ووزن. غطريـف):فعليل(ووزن. همام):فُعال(ووزن. قصور):فُعول(وهناك
ووزن):فَعيلَة( ووزن. حالحـل):فُعاِلـل(ووزن.سـلطان):فُعـالن(وزن.حلفـاء):فُعالء(خليفة،
التاليةو. بيعة):ةلعف(ووزن. قمقام):فَعالل( األوزان على جاءت الدخيلة األلفاظ : هناك

ومفردها):فَعاِليل( وزن: بطاريق، على . ديوان):فيعال(ووزن).فعليل(بطريق،

: داللياً-3

هي: أوالً داللتها تطورت التي : األلفاظ

و داللتها، خصصت التي القيل: هياأللفاظ الخليفة، الحالحل، .البيعة،

هي السببية، طريق عن داللتها تطورت الهمام: مفردات القصور، السيد، .                   األمير،

وهي االستعارة، طريق عن تطورت القريع،: مفردات السياسة، .                                                         القمقامالحليف،

هي المشابهة، طريق عن تطورت التي السراة،: المفردات القـرم،التاج، القائـد، السـلطان،
.                                  الوزير

ا وهذه داللتها، توسعت التي هياأللفاظ المولى: أللفاظ الملك، .                                                  أنصار،

هي: ثانياً داللتها تتغير لم التي : األلفاظ

.الغطريف

هي: ثالثاً العربية في الدخيلة : المفردات

الديوان .البطاريق،

ص: ملك ح ص ح، . ص

ح: مولى ح ص ح، ح . ص

ص: الهمام ح ح ص ح، .ص

ص: وزير ح ح ص ح، . ص

ص: القيل ح ح .ص



143

الثاني :الفصل

العربيةألفاظ والعادات والقيم السجايا
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بي:أوالً العربية والعادات والقيم السجايا والسياقألفاظ المعجم :ن

ال هذا بهافصليتضمن تمتّع التي واألخالق والعادات العربية القيم على الدالّة إنسـاناأللفاظ
هي ومفرداته والشجاعة، والنجدة والكرم كالمروءة العصر، الجعـد،:ذلك َأنَفَـاً، ،أشـم األدب، ،األبي

عراعر،،عالسميذالذّمر، .المروءةماجد،شيمة،

:بياَأل

قوله في المتنبي عند :)1(وردت

ــا أن ــم أوله ــراء الغب ــى عل ــن م ــدى ــرمِف القَ ــد الجائ ــد الماج ــي األب ــذا له

"لسنَقَها: األبي العلف من الممتنعة واألبي اإلبل من أبي...النفاس إذا: رجٌل شـديد إبـاء ذو
ممتنعاً االمتناع: اإلباء...كان 2("أشد(.

اللف داللة األبيتطورت فصار باالستعارة، مجازياً يـأبى"ظة الـذي وهـو اآلبـي، بمعنـى
المعجميو.)3("الدنايا المعنى عن متطور السياقي . المعنى

:األدب

قوله في المتنبي عند اللفظة @:)4(جاءت @

ــخا الس ــي ف أم هــب يش ــرأي ال ــي األدب،ءأف ــي فـ أم ــجاعة الشّـ ــي فـ أم

األد" به يتَأدب الذي وينـاههماألدب المحامـد، إلى الناس يأدب ألنه أدباً سمي النّاس، من يب
المقابح الدعاء. عن األدب والدرس: األدب...وأصل النّفس التّناول: واألدب. أدب وحسن . )5("الظُّرف

شخص كلِّ على تطلق صفةً فصارت االستعارة، طريق عن مجازيا اللفظة هذه داللة تطورت
واألخال بالقيم الحسنةيتحلّى والعادات ف. ق المتطـورإذا المعجمـي للمعنـى موافـق السـياقي المعنى

.باالستعارة

الديوان،) 1( .4/55شرح

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 1/42لسان المحيط،.11/483تهذيب اللغـة،. 4/298والقاموس وتـاج.1/45ومقاييس
و العربية،اللغة ص. 6/2259صحاح المحيط، اللغة،. 2ومحيط .1/3وقاموس

الديوان،) 3( ).الهامش(4/55شرح

السابق) 4( فراس،. 1/99،المرجع أبي عند أيضاً كشاجم،. 22صوردت .36صوعند

العرب،) 5( العروس،: وينظر. 1/70لسان المحيط،.1/145تاج اللغة،. 1/37والقاموس اللغةو. 1/74ومقاييس تاج
العربية، ص.1/86وصحاح المحيط، اللغة،. 5ومحيط ص. 1/11وقاموس التعريفات، . 14وكتاب
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َأشَم :

قوله في فراس أبي عند :)1(وردت

ــا محلَهـ ــد يكابـ ــوامٍ أعـ ــةُ عراعــرثالثـ الســاعدينِ، طويــُل ،َأشَــم

أنفة" ذا سيداً يعني ،أشم األ: والشّمم. رجٌل من وورود األنف طويلطول أي أشم وجبُل رنبة،
فيهما الشَّمم بين رأسه...الرأس رافعاً يمر أن وهو الرجل، 2("أشَم(.

بالمشابه اللفظة داللة الشـامخةتطورت بالجبل له تشبيهاً أشماً الرجل سمي فقد والمعنـى. ،
م المعجميالسياقي المعنى عن .بالمشابهةتطور

: َأنَف

المتنب عند قولهجاءت في :)3(ي

هشــــاب َأنَفــــاً بــــل جزعــــاً ــال غصـ ــى علـ ــدهر الـ ــدر يقـ بهأن

يضام: "يقال أن يأنف َأنفاً كان إذا األنف، حمي وغيـره...َأجِم: أنفَ...رجٌل الطّعـام أنفَ
.)4("السيد: اَألنف...كرهه: َأنَفَاً

اللفظة داللة تتغير داللتها،فلم على محافظةً المعجميبقيت للمعنى موافق السياقي . والمعنى

:الجعد

قوله في المتنبي عند :)5(جاءت

ــهوطُرق علــي ــن ع فتنحــوا ــذا ــدك الجع ــك المل ــر يعب ــى حت ــؤمِ اللّ ــي بن

اللغة في بعض"الجعد إلى بعضه المجتمـع: الجعد...المجتمع هو وقيل الرجال، من الخفيف
ا...الشديد من للكريم .)6("السخي: الجعد...جعد: لرجاليقال

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

فراس،) 1( أبي .107صديوان

العرب،) 2( المحيط،.8/140،139لسان اللغة،. 4/138والقاموس .3/175ومقاييس

الديوان،) 3( .1/210شرح

العرب،) 4( العروس،. 11/391،390اللغة،تهذيب: وينظر. 1/175،174لسان المحيط،.6/47وتاج والقاموس
اللغة،. 3/123 العربية،.1/147،146ومقاييس وصحاح اللغة اللغة،.4/1333وتاج .  1/36وقاموس

الديوان،) 5( .1/383شرح

العرب،) 6( اللغة،: وينظر. 3/154،153لسان العروس،. 1/320تهذيب .1/462اللغة،ومقاييس.2/320وتاج

العربية، وصحاح اللغة ص. 2/457وتاج المحيط، . 111ومحيط
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: الذّمر

قوله في المتنبي عند :)1(وردت

ــة مهلكـ ــلِّ كـ ــر غمـ ــه رعديـــدوخوضـ فـــؤاد فيهـــا للـــذّمرِ

اللغة في الشجاع"الذِّمر وق: وقيل...الرجل المنكر، الشجاع هو الشـديد،الذِّمر المنكـر يـل
المعوان: وقيل اللبيب الظريف الدواهي: والذِّمر. هو أسماء .)2("من

اللفظة داللة تتغير المعجميلم للمعنى موافق السياقي والمعنى ، .

:السميذَع

قولهوردت في المتنبي عند اللفظة :)3(هذه

ــميذَعٍ س ــلَّ ك ــانِ الفتي ــن م ــوى الســوأه المقَــومِمنجيــبٍكصــدرِ ريه

في إال بالذّال ترد ولم بالدال، اللغة معاجم في اللفظة هذه العروس(وردت جاءت)تاج لكنّها ،
المعاجم جميع في ذاتها هوو. بالمعاني وقيـل: "السميدع األكناف، الموطأ سيمالج الجميل ديالس : الكريم

الشّجاع لس...هو عديمس له يقال سميدعوالذئب حوائجه في ريعالس والرجل .)4("رعته،

تت دالغيلم اللفظةر هذه محافظةً،لة بقيت بينبل معناها والسياقعلى .المعجم

: شيمة

قوله في المتنبي عند :)5(وردت

ــيمةً ش ــدك عن ــام األي ــدث تُح ــد ــابوق يبـ ــي وهـ ــاتُ األوقـ ــر وتنعمـ

هي األرض: الشّيمة...بيعةالط: والشّيمة. الخُلُق"الشيمة من يحفَر .)6("التراب

واألخالق الحميدة الصفات على تطلق الشيمة فصارت بالتخصيص، اللفظة هذه داللة تطورت
الشّخص بها يتحلّى التي بالتخصيصو. الكريمة المعجمي المعنى عن متطور السياقي .المعنى

الديوان،) 1( .1/262شرح

العروس،) 2( اللغة،: وينظر. 3/229،228تاج العرب،. 11/24تهذيب اللغة،.6/42ولسان وتاج. 2/359ومقاييس
العربية، وصحاح ص.2/665اللغة المحيط، . 311ومحيط

ال) 3( الحمداني،. 4/136ديوان،شرح فراس أبي عند .144،61صووردت

العروس،) 4( المحيط،: وينظر. 5/386،385تاج ص. 3/41القاموس المحيط، . 426ومحيط

الديوان،) 5( فراس،. 1/197شرح أبي عند .141صووردت

العرب،) 6( المحيط،.6/293العين،: وينظر. 8/179،178لسان اللغة،ومقاي. 4/139والقاموس . 3/236يس
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: عراعر

قوله في فراس أبي عند :)1(جاءت

ــةُ ــاثالثـ محلهـ ــد يكابـ ــوامٍ عراعــرأعـ الســاعدين، طويــُل ،أشــم

عراعر: "يقال القوم: رجٌل عراعر الجبـل: شريف، عرعرة من مأخوذٌ : والعراعـر. سادتهم

اإلبل...السيد من الجبل...السمين: العراعر وأعاله: وعرعرة هومعظم 2("غلظه(  .

ب اللفظة داللة والمعنـىوالتعميمالتوسيعتطورت الشّـريف، السـيد يعنـي العراعر فصار ،
م االسياقي عن المعجميتطور .بالتعميملمعنى

:ماجد

قوله في المتنبي عند :)3(جاءت

حواســـد فـــي الخـــاِل ذات لماجـــدعـــواذُل منّـــي دالخَـــو ضـــجيع وإن

المفضال: الماجد" الشريف الخير السمح: الماجد...الكثير الخُلق كان. الحسن إذا ماجد ورجل
معطاء .)4("كريماً

اللفظة داللة تتغير المعجميفلم للمعنى موافق السياقي والمعنى داللتها، على محافظةً . بقيت

: المروءة

المتنبي قول في :)5(جاءت

تتقـــي مـــا المـــروءة ــذركفتـــك تحــ ــا مــ ــود الــ ــك وآمنــ

الرجولية: المروءة" والحرفة: المروءة...اإلنسانية: والمروءة...كمال أن: المروءة...العفة

السر في جهراًتفعل تفعله أن تستحي وأنت .)6("أمراً

ص) 1( فراس، أبي . 107ديوان

العرب،)2( العروس،: وينظر. 10/92لسان المحيط،.3/392تاج اللغة،. 2/90والقاموس وتاج.4/37،36ومقاييس
العربية، وصحاح ص. 2/744اللغة المحيط، .592ومحيط

الديوان،) 3( فراس،. 1/268شرح أبي عند كشاجم. 176صووردت .287ص،وعند

العروس،) 4( العرب،: وينظر. 2/496تاج المحيط،.14/22لسان اللغة،. 1/349والقاموس وتاج.5/297ومقاييس
العربية، وصحاح ص.2/537،536اللغة المحيط، اللغة،. 839ومحيط .5/774وقاموس

الديوان،) 5( .2/92شرح

العرب،) 6( اللغة،: وينظر. 14/44لسان العروس،و. 11/244تهذيب اللغة،.1/117تاج وقاموس.5/315ومقاييس
ص. 5/781اللغة، التعريفات، .   223وكتاب
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المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

العربية: ثانياً والعادات والقيم السجايا ألفاظ :تحليل

: صوتياً-1

ح: األبي ص ح، .حص

ص: أدب ح ص ح، . ص

ص: أشم ح ص ح، . ص

ص:  َأنَف ح ص ح، . ص

صص: الجعد ح . ص

صص: الذّمر ح .  ص

ص: سميذع ح ص ح، ح ص ح، . ص

ص: شيمة ح ص ح، ح . ص

ص: عراعر ح ص ح، ح ص ح، . ص

ص: ماجد ح ص ح، ح . ص

ص: المروءة ح ص ح، ح ص ح، .ص

: صرفياً-2

ووزن):فَعل(وزنو.سميذع):يعلفَع(ووزن. أبي):فعي(وزن . عراعر):فُعاعل(جعد،

ووزن):فَعْل(وزن َأنَف، . شيمة):فعلَة(ووزن. ماجد):فاعل(وزنو. مروءة):فُعولَة(َأدب،

.ذمر):فعل(ووزن. أشم):أفعل(وزن

: داللياً-3

هي: أوالً داللتها تطورت التي : األلفاظ

ال وهياأللفاظ داللتها، خصصت .شيمة: تي

وهي االستعارة، طريق عن تطورت األدب: مفردات .                                                                        األبي،

هي المشابهة، طريق عن تطورت التي عراعر: المفردات . أشم،

هياأل: ثانياً داللتها تتغير لم التي المروءةع،السميذ:لفاظ ماجد، الذّمر، الجعد، . أنف،
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الثالث :الفصل

وأدواتهما والمعارك الحروب ألفاظ
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وأدواتهما: أوالً والمعارك الحروب والسياقألفاظ المعجم : بين

من بهما يتصل وما والقتال، والمعركة الحرب حقل في المستخدمة المفردات الفصل هذا يضم
كأدوا الفترةألفاظ، تلك السائدة الحربية واألنماط وصفاتها، وطرقه ووسائله القتال هـذا.ت ومفـردات
هي :الفصل

خاص-1 وأحداثهامفردات وصفاتها الحرب بأسماء .ة

ووسائلها-2 الحرب بأدوات خاصة .مفردات

وأحداثها-1 وصفاتها الحرب بأسماء الخاصة :المفردات

هي غزو،األسير: ومفرداتها الحرب، الوغى، الهيجاء، .الألواء،

:األسير

المتنبي بيت في :)1(جاءت

الحشــا فـي كالنّـار األيــام علـى القــدوغـيظٌ ــى عل ــير األس ــيظ غ ــه ولكنّ

اللغة في ولـو"األسير مطلقـاً األخيذ في استعمل ثم باإلسار، المربوط وهو المأسور، بمعنى
غير بشيءكان أو...مقيدال: األسير...مربوط قـد فـي محبـوس : األسـير...أسـير: سـجنكّل

العدو...المسجون من لألسير يفلت: ويقال لئال باإلسار منه يستوثق آخذه ألن الملتفّ: األسير...أسيراً
النّبات .)2("من

أسـرى على الداللة إلى سجن، أو قد في محبوس كّل على الداللة من اللفظة داللة خصصت
الذين فقطالحرب فيها المعجميو. يساقون المعنى عن متطور السياقي .المعنى

:الحرب

المتنبي قول في الحرب لفظة :)3(وردت

ــه كفُّ الحــرب ــي ف ــيف بالس ضــربتْ يضــربإذا بــالكفِّ الســيفَ أن تبينْــتَ

الديوان،) 1( الحمداني،. 2/61شرح فراس أبي عند .162،155،19صووردت

العروس،) 2( العرب،: وينظر. 3/12تاج المحيط،.1/104لسان اللغة،. 1/377والقاموس وتـاج. 1/107ومقاييس
العربية،اللغ وصحاح ص.2/578ة المحيط، اللغة،. 9ومحيط .1/19وقاموس

الديوان،) 3( فراس،. 1/272،182شرح أبي عند كشاجم،. 110صووردت .64صوعند
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اللغة في القتال"الحرب به يعنون السلْم، بالسهام،...نقيض التّرامي هو المطاعنـةالحرب ثم
تزاحموا إذا والمصارعة المعانقة، ثم بالسيوف، المجالدة ثم .)1("بالرماح،

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير . لم

: غزو

قوله في المتنبي عند :)2(وردت

فلـــه ذا بعـــد إلـــيكم غـــزو ــعفكـــّل التَّب ــة الدول ــيف لس ــازٍ غ ــل وك

من غزواً: "قولهمالغزو الشيء وطلبه: غزا إلـى: والغزو...القصد: والغزو...أراده السير
وانتهابه العدو . )3("قتال

الغزو فصار المشابهة، طريق عن اللفظة داللة وانتهابـه: تطورت العـدو قتـال إلى . السير

السياقيو االمعنى عن المتطورمتطور المعجمي داللةبالمشابهةلمعنى .قصدال: عن

:الألواء

قوله في فراس أبي عند :)4(جاءت

ــارب؛ مح ــو فه ــألواء ال ــي ف عأد ــإن مظـــاهرف فهـــو للعليـــاء ـــعأس وإن

المعيشة: الألواء" وضيق وقيل: الألواء...الشدةُ والشدة، في...القحط: المشقّة الألواء وتكون
.)5("العلّة

السببية، طريق عن اللفظة هذه داللة الحـرب،تطورت هـي فـراس أبـي بيت في فالألواء
ومشقّة شدة من فيها لما بذلك المعجميو. وسميت المعنى عن متطور السياقي .المعنى

العروس،) 1( اللغة،: وينظر. 1/205تاج العرب،. 3/506تهذيب اللغة،.4/69ولسان اللغـة. 2/48ومقاييس وتاج
العربية، ص.1/108وصحاح المحيط، اللغة،. 158ومحيط .2/174وقاموس

الديوان،) 2( .2/231شرح

العرب،) 3( اللغة،: وينظر. 11/47،46لسان المحيط،.6/364تهذيب اللغـة،. 4/372والقاموس . 4/423ومقاييس

العربية وصحاح اللغة ص.6/2446،وتاج المحيط، .658ومحيط

فراس،) 4( أبي .119صديوان

العرب،لسا) 5( اللغة،.8/354العين،: وينظر. 13/154ن ص.5/227ومقاييس المحـيط، وقـاموس. 804ومحيط
.5/770اللغة،
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:الهيجاء

قوله في المتنبي عند :)1(وردت

ــاء الهيجـ ــوى سـ داره ــا ومـ ـــه عنـــــــ ــلخت انسـ ــي التـ ــه وبأيامـ

وانبعث" وتحرك ثار يهيج الشيء غضب:الهيجاء...هاج موطن ألنها .)2("الحرب،

غضـب موطن ألنها هيجاء الحرب سميت فقد السببية، طريق عن اللفظة هذه داللة .تطورت

مو السياقي االمعنى عن المعجمتطور .يلمعنى

: الوغى

قوله في المتنبي عند :)3(جاءت

الـوغى فـي الهـام الضاربي لهامِ ــدضروب اللِّب ــرس الف ــَل أثق ــا م إذا ــفٌ خفي

وقيل: الوغى" الحـرب: الصوت، سموا حتى ذلك كثُر ثم الوغى، مثل الحرب في األصوات
الحرب: والوغى. وغى حومة في األبطال نفسـها: الوغى...غمغمة الخُمـوش: الـوغى...الحـرب

البقّ يعني الطنين .)4("الكثيرة

الوغى كانت أن فبعد اللفظة، هذه داللة الحـرب: توسعت في الحـرباألصوات أصـبحت ،
المعجميو. نفسها المعنى عن متطور السياقي . المعنى

ووسائلها-2 الحرب بأدوات خاصة :مفردات

الحقلويضم المعركـة،األلفاظهذا في تستخدم التي والمعدات الحرب أدوات على تدل التي
: وهي

خطّ الخضارم، الحسام، حراب، الجوشن، جحفالً، ترس، البنود، درق،اَألسل، خمـيس، يـة،
فيلـق، العـوالي، العضب، العساكر، طليعة، الصوارم، السنّور، السرايا، الزغف، القـالع،الدالص،

المجا المغافر،الكتائب، المشرفية، النّشّابنيق، نجاد، .النَّبل،

الديوان،) 1( فراس،. 1/33،2/303شرح أبي عند .134،16صووردت

العرب،) 2( العروس،: وينظر. 15/120لسان المحيط،.2/118تاج اللغة،. 1/221والقاموس وتاج. 6/23ومقاييس
العربية وصحاح ص.1/352،اللغة المحيط، اللغة،. 950ومحيط .6/887وقاموس

الديوان،) 3( فراس،. 2/233،192،6شرح أبي عند كشاجم،. 226،160صوجاءت .176صوعند

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 15/249لسان المحيط،.6/411تهذيب اللغة،. 4/403والقاموس وتاج.6/127ومقاييس
العربية وصحاح ص.6/2526،اللغة المحيط، اللغة،. 978ومحيط .6/918وقاموس
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:اَألسل

قوله في المتنبي عند :)1(جاءت

علـــي فــذا الطِّعـــان طلــب واألفمــن اِهللا ــُل ــراروخيــ الحــ ــُل ســ

الغرابيل: األسل" منه تتّخذ الغصن رقيق الكَـوالن...نباتٌ هـو الرمـاح: األسـل...األسل
النَّبل دون األسنّة...الطوال أطراف من فيها كِّبر لما أسٌل للقنا طـواالً: واألسل...وقيل تنبت عيدان

الحصر منها يعمل ورق، بال مستوية وسكّين: ألسلا...دقاقاً وسيف سنان من رهيف حديد .)2("كّل

كـّل صـار بل الرماح، على تقتصر األسل تعد فلم والتعميم، بالتوسيع اللفظة داللة تطورت
َأسالً يسمى وسكّين، وسيف سنان من رهيف مو. حديد السياقي المعجمـيالمعنى المعنـى عـن تطور

.بالتعميم

:البنود

ق في المتنبي عند :)3(ولهوردت

ــريم ك ــت وأن ــت م أو ــزاً عزي ــش البنــودع ــق وخف القنــا ــن طع ــين ب

هو والبند بند، مفرده جمع بنـود"البنود جمعه معرب، فارسي الكبير، أعـالم...العلم مـن
البند أكثر، أو أقل أو رجل آالف عشرة علم كل تحت يكون للقائد، يكون الفرسان: الروم، سمي...علم

و الضخم البندالعلم الضخم معرب: والبند...اللواء فارسي مستعملَةٌ، المحـابس...حيٌل على يطلق البند
شـاغل عـروض عنـد المسبح عنده يقف الذي المحّل على بها ليعلّم السبحة حبات بين تُجعل ...التي

والبند العقد، البند الماء: وأصل من يسكر بفرزان: البند...الذي ونعقد .)4("بيدقٌ

تعني وهي الفارسية، إلى انتقلت سنسكريتية لفظة بند لفظة أن الكبير"والصحيح عقـدة...العلم معنـاه
السهم على يربط ألنه كذا دعي .)5("ورباط

المعجمي المعنى عن متطور السياقي والمعنى السببية، طريق عن اللفظة داللة . تطورت

الديوان،) 1( فراس،. 2/110،3/34شرح أبي عند .228صووردت

العروس،) 2( اللغة،. 7/301العين،: وينظر. 7/206تاج العرب،. 9/618،617وتهذيب والقاموس.1/106ولسان
ال. 3/338المحيط، العربية.1/104لغة،ومقاييس وصحاح اللغة ص.4/1622،وتاج المحيط، .  9ومحيط

الديوان،) 3( .1/321شرح

العروس،) 4( اللغة،: وينظر. 2/307تاج العرب،. 10/307تهذيب المحيط،.2/154ولسان .1/289والقاموس

اللغة، العربية. 1/306ومقاييس وصحاح اللغة المحيط.2/450،وتاج صومحيط ،55 .

العربية،) 5( اللغة في الدخيلة األلفاظ الفارسية،: وينظر. 13صتفسير المعربات الفارسية.34صمعجم األلفاظ ومعجم
ص . 27المعربة،
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:ترس

قوله في المتنبي عند :)1(جاءت

ــاذرهأ أح ــدي، قص ــم وه ،ــوك المل تُرســي؟ي وهــم ســيفي وهــم قــرنٍ، وأي

اللغة في السالح"التُّرس معروف: من بها، مسـتديرة: والترس...المتوقّى الفوالذ من صفحة
ونحوه السيف من للوقاية اليد في منها...تحمل الغليظ األرض جلد من أدوات. )2("والترس إحدى وهي

الحرب في . الدفاع

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، هذه داللة تتغير . لم

: جحفالً

المتنبي قول في :)3(جاءت

ــراً خبـ ســـاعة كـــل لـــه بائــدتُهـــدي ســيفه تحــتَ جحفــٍل عــن

خيل"الجحفل فيه يكون حتّى ذلك يكون وال الكثير، الكريم: والجحفل...الجيش ورجٌل. السيد
القَدرسيد: جحفل الجنبين: الجحفل...عظيم . )4("العريض

المعجمـي المعنـى عن متطور السياقي والمعنى العظيم، بالجيش اللفظة هذه داللة خصصت
.بالتخصيص

:وشنالج

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه :)5(وردت

الديوان،) 1( كشاجم،. 2/191شرح عند .191صووردت

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 2/221لسان العـروس،. 4/174تهذيب . 2/209المحـيط،والقـاموس.4/114وتاج

اللغة، العربية.1/343ومقاييس وصحاح اللغة ص.3/910،وتاج المحيط، اللغـة،. 69ومحيط .  1/102وقاموس

المعاني هذه إلى الحرب: الترس: "ويضاف به يتوقّى كان إلحكـام: والترس. ما الباب خلف توضع حديدة أو خشبة
اآللة. إغالقه في مستدي: والترس الحديد من ذلكقطعة ونحو والساقية الساعة كترس مسننة؛ المعجـم: ينظـر."رة
.1/84الوسيط،

الديوان،)3( فراس،. 2/73شرح أبي عند كشاجم،. 213صوجاءت . 281صوعند

العرب،)4( العروس،: وينظر. 3/82لسان المحيط،. 7/253تاج اللغة،. 3/357والقاموس وتاج.1/509ومقاييس
العربية وصحاح ص.4/1652،اللغة المحيط، . 93ومحيط

الديوان،) 5( .2/83شرح
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ــداً محمــ ــاك أبــ رأوا رأوك ــا معــاذالمــ أبيــك وأخــا جوشــنٍ فــي

وقيلالص: الجوشن" الجرادة: در، وجوشن الصدر، وسط من عرض وجوشن. صدرها: ما

وصدره: الليل السالح: والجوشن. وسطه من يلبس الذي الحديد الجوشن: وقيل. الدرع: الجوشن. اسم
والحيزوم الصدر يلبسه زرد السالح .)1("من

م على الداللة إلى الصدر، على الداللة من اللفظة داللة والسـالح،توسعت الحديد من يلبس ا
المعجميو. كالدرع المعنى عن متطور السياقي .المعنى

:حراب

قوله في المتنبي عند :)2(جاءت

ــيبِه بش ــيب تش ال ــس نفْ ــمِ الجس ــي حــرابوف ــه من ــه الوج ــي ف ــا م أن ــو ول

هي والحربة حربة، مفرده جمع تعـد: "الحراب وال حراب، جمعها الرمح دون الحربـةاآللة
األصمعي الرماح، النّصل: في العريض الـدين: والحربة. هو : والحربـة. الطّعنـة: والحربـة. فساد

.)3("السلب

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى حراب، لفظة داللة تتغير . لم

: الحسام

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه :)4(وردت

بذلّـــة تعــيش أن ترضــى كنــت ــاإذا اليمانيـ ــام الحسـ نــتعد تسـ ــال فـ

القاطع: الحسام" حسام. السيف السيف...قاطع: وسيفٌ سـمي: حسام ،به يضرب الذي طرفه
يحسم ألنّه 5("بذلك(.

العرب،) 1( المحيط،.6/37العين،: وينظر. 3/240لسان العربية. 4/211والقاموس وصحاح اللغة .5/2092،وتاج

ص المحيط، . 137ومحيط

الديوان،) 2( فراس،. 1/190شرح أبي عند .25صوجاءت

العروس،) 3( العرب،: وينظر. 1/206تاج المحيط،.4/70لسان العربية.1/55والقاموس وصحاح اللغة ،وتاج
ص.1/108 المحيط، اللغة،. 158ومحيط .  2/174وقاموس

الديوان،) 4( فراس،. 4/282شرح أبي عند كشاجم،. 110صووردت .294صوعند

العرب،) 5( اللغة،. 3/153عين،ال: وينظر. 4/122لسان اللغة،و. 3/372وتهذيب اللغة.2/57مقاييس وتاج
العربية ص. 5/1899،وصحاح المحيط، اللغة،. 169ومحيط .2/186وقاموس
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وهـو القطـع، هو الحسم ألن حساماُ السيفُ فسمي السببية، طريق عن اللفظة داللة تطورت
هدفَه العدو عن ا. يمنع مالمعنى السياقي عن القطعتطور داللة عن المتطور المعجمي .لمعنى

: الخضارم

قوله في المتنبي عند :)1(جاءت

ــه هم ــيشَ الج ــة الدول ــيفُ س ــفُ الخضــارميكلِّ الجيــوشُ عنــه عجــزت وقــد

والخضرم ،رِمضخ مفرده جمع شيء"الخضارم كّل من واسـع. الكثير كثيـر شـيء وكـّل
العطية: رموالخض. خضرم خضرم...الكثير الماء: بئر وخُضارِم. كثيرة مخضرم 2("كثير: وماء(.

الض الكبير الجيش يفسم باالستعارة، اللفظة داللة فيهتطورت الجنود عدد لكثرة خضرماً . خم

المعجميو المعنى عن متطور السياقي .المعنى

الخَطِّي:

قوله في المتنبي عند :)3(وردت

ــاً ــيزعيمـ عزمـ ــي الخطّـ ــا والبـــواديللقنـ الحواضـــر دم بســـفك

الخطِّية" الرماح إليها ينسب أرض مجـرى: الخطي...الخطّ جـرى قـد نسبة وهو الرماح،
البحرين خطّ الخطّ إلى ونسبته العلم، أرض...االسم نبـات مـن الرمـاح هـو الـذي الخطي وليس

.)4("العرب

طري عن اللفظة داللة المنطقـةتطورت تلـك مـن لقدومها خطية الرماح فسميت السببية، ق
البحرين: المسماة األولو. خط المعنى عن المتطور المعجمي للمعنى موافق السياقي .  المعنى

: خميس

قوله في المتنبي عند :)5(جاءت

الديوان،) 1( فراس،. 3/379شرح أبي عند .169صوجاءت

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 5/91لسان المحيط،.6/135تهذيب اللغة،. 4/109والقاموس وتـاج.2/248ومقاييس
العربيةاللغة ص.5/1914،وصحاح المحيط، . 238ومحيط

الديوان،) 3( فراس،. 1/355شرح أبي عند .106صوجاءت

العرب،) 4( العروس،: وينظر. 5/102لسان اللغـة،.5/129تاج ص.2/154ومقـاييس المحـيط، . 242ومحـيط

اللغة، .  2/237وقاموس

الديوان،) 5( كشاجم،. 2/191،3/146شرح عند .17صوجاءت
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ــوالي والعــ ــفائح الصــ ــاة ــيسِمعاطــ خمـ ــي فـ ــاً خميسـ ــامي وإقحـ

خم: الخميس" طوله الذي أذرعالثوب األسبوع: الخميس...س أيام الجيش،: الخميس...من

وقيل: وقيل الجرار، الخشن: الجيش فرق...الجيش خمس ألنه بذلك والميمنـة: وسمي والقلب المقدمة
والساقة الغنائم...والميسرة فيه تُخمس ألنه خميساً سمي .)1("وقيل

خمي الجيش سمي فقد بالسببية، اللفظة داللة فـرقتطورت خمـس من لتكونه المعنـىو. ساً
م المعجميالسياقي المعنى عن السببيةتطور طريق .عن

: درق

قوله في كشاجم عند اللفظة هذه :)2(جاءت

إذا ــو وهــ ــتاء الشــ ــاق درقُودريــ ســـــيوفه علينـــــا ســـــّل

الجلود: الدرق" من تتخذ درقة الواحدة التّرسة، من رق...ضربكـل: الـد مـن الصـلب
.)3("يءش

ومتانتهـا لصالبتها درقاً الدرع فسميت بالمشابهة، اللفظة داللة السـياقيو. تطورت المعنـى
المعجميم المعنى عن .بالمشابهةتطور

:الدالص

قوله في المتنبي عند :)4(وردت

مخافـــةً المســـوح يجتـــاب ــردافأصـــبح المس الصــد ال ــاب يجت ــان ك ــد وق

األ: الدالص" البراق الدروع...ملساللين من دالص. اللينة: الدالص ملسـاء: ودرع براقـة
.)5("لينة

تت المعجميغيلم للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة .ر

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 5/157،156لسان العروس،. 5/356تهذيب المحيط،.4/140وتاج . 2/219والقاموس

اللغة، العربية.2/218ومقاييس وصحاح اللغة ص.3/924،وتاج المحيط، اللغة،. 255ومحيط .  2/248وقاموس

كشاجم،) 2( .238صديوان

العرب،) 3( اللغة،ت: وينظر. 5/247لسان المحيط،.7/61هذيب اللغـة،. 3/238والقاموس وتـاج.2/269ومقاييس
العربية وصحاح ص.4/1473،اللغة المحيط، . 277ومحيط

الديوان،) 4( .1/284شرح

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 5/287لسان العروس،. 9/302تهذيب اللغة،.4/395وتاج اللغة.2/296ومقاييس وتاج
العرب ص. 3/1040،يةوصحاح المحيط، .288ومحيط
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: الزغف

قوله في المتنبي عند :)1(جاءت

والقنـا البـيض كانـت لـو الكـرى ــفُقليل والزغْ ــيض الب ــت أغن ــا م ــه كآرائ

وقيلالدر: الزغف" المحكمة، وقيل: ع الطويلة، اللينة: الواسعة الحسنة...الدرع الدقيقة وهي
الطويلة: الزغف...السالسل الواسعة الحطب: الزغف...الدرع مـن...دقاق العـرفج حطب الزغف
أطرافه: الزغف. أعاليه وقيل والنبات، الشّجر أطراف من الرمث: الزغف...الرديء .)2("أعالي

تتغ الحمدانيلم البالط شعراء عند اللفظة داللة المعجمي. ير للمعنى موافق السياقي . والمعنى

:السرايا

المتنبي قول في :)3(جاءت

ــرايا السـ ــثّ منبـ ــيت الصـ ــد ــيعابعيـ الرضـ ــَل الطفـ ــره ذكـ بــي يشـ

والسرية سرية، مفرده جمع ثالثمائ"السرايا إلى أنفس خمسة بين وقيلةما من: ، الخيـلهي
أربعمائة الجيش: والسرية. نحو من بهـم...قطعةٌ ينـذر لـئال خفية في ليالً تسري ألنها سرية سميت

يمتنعوا أو فيحذروا .)4("العدو،

فالسر السببية، طريق عن اللفظة داللة لتطورت ليالً تسري ألنها بذلك سميت تـرىيكية . ال

المعجميو المعنى عن متطور السياقي .المعنى

: السنَور

المتنبي قول في :)5(وردت

ــرس ف يطــأ ــم ل ــا م إذا الشــجاع ــت والقُلَـــِلأن واألشـــالء الســـنَورِ غيـــر

أعلـى: السنور...السيد: السنور" من البعير من العنق الـذنب: السـنور...فقارة ...أصـل

كالدرع: السنور الحرب في يلبس قد من الدروعجمل: السنور...لبوس به بعضهم وخص السالح . ة

الديوان،) 1( .2/285شرح

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 7/38لسان العروس،. 6/276تهذيب اللغة،.6/128وتاج اللغـة.3/12ومقاييس وتاج
العربية ص.4/1369،وصحاح المحيط، .  373ومحيط

الديوان،) 3( .2/253،4/148شرح

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 7/179لسان المحيط،.9/600تهذيب ص.4/344والقاموس المحيط، .  409ومحيط

الديوان،) 5( فراس،. 3/88شرح أبي عند .144صوجاءت
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كلّه: السنور الدروع: السنور. الحديد يريد حلق كان .)1("ما

اللفظة داللة علـىتطورت تدّل وصارت السالح، جملة على الداللة من فانتقلت بالتخصيص،
فقط مو. الدروع السياقي االمعنى عن معنىتطور عن المتطور المعجمي .السالح: لمعنى

:الصوارم

قوله في المتنبي عند :)2(جاءت

ــنهم م ــوارم الص ــيض الب ــرك ت ــل ــقوه لمعتـ ــاً رقيقـ أو ــاد لفـ ــيراً أسـ

والصارم صارم، مفرده جمع صارم"الصوارم ورجل القاطع، كـل: السيف فـي مـاضٍ أي
شجاع...أمر ماضٍ جلد صارم .)3("رجٌل

السيف سمي فقد بالمشابهة، اللفظة داللة األشياءتطورت ويبتر يقطع ألنه المعنىفـ. صارماً،
االسياقي عن القطعتطور على الداللة عن المتطور المعجمي .لمعنى

:طليعة

قوله في المتنبي عند :)4(جاءت

ــةً ــةومبثوثــ بطليعــ ــى تتّقــ نجـــدال وال بغـــورٍ منهـــا يحتمــى وال

وطل: الطليعة" العدو، خبر لمطالعة يبعثون الجيشالقوم يبعـث: يعة الجـيش مـن يطلع الذي
العدو لْعط الطليعة...ليطّلع بمعنى والبغية والشيفة الريبة . )5("وكذلك

العـدو أحـوال علـى تطّلع ألنها االسم بهذا الطليعة فسميت بالسببية، اللفظة داللة تطورت
مو. وأخباره السياقي االمعنى عن المعجميتطور . بالسببيةلمعنى

العروس،) 1( اللغة،: وينظر. 3/281تاج العـرب،. 9/505تهذيب المحـيط،.7/274ولسـان . 2/54والقـاموس

اللغة، ال.3/160ومقاييس وصحاح اللغة ص. 2/689،عربيةوتاج المحيط، . 433ومحيط

الديوان،) 2( فراس،. 2/313شرح أبي عند .11صووردت

العرب،) 3( اللغة،: وينظر. 8/231لسان المحيط،.9/335تهذيب اللغة،. 4/140والقاموس . 3/345،344ومقاييس

العربية وصحاح اللغة ص. 5/1965،وتاج المحيط، . 507ومحيط

الديوان،) 4( .2/67شرح

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 9/134لسان العـروس،. 2/10تهذيب المحـيط،.5/441وتـاج . 1/109والقـاموس

اللغة، العربية.4/347ومقاييس وصحاح اللغة ص. 3/1254،وتاج المحيط، . 554ومحيط
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: عساكرال

قوله في المتنبي عند : )1(جاءت

ــاكر عسـ ــين الحسـ ــات عطيـ ــأن الجـــردكـ والمطهمــة العبـــدى ففيهــا

الجيش: "العسكر به ويريدون لَشْكر؛ وأصله ،برع ،كل: العسكر...فارسي من الكثير

الرجل...شيء ونعمه: عسكر ماله الجيش: والعسكر...جماعة الليل. مجتمع .تهظلم: وعسكر

بالمكان القوم وهو. )2("تجمعوا: وعسكر فارسي اللفظة جيش"أصل معناه .)3("لشكر،

اللفظةتطورت فانتقلداللة شيءباالستعارة، كل من الكثير على الداللة من الداللـة،ت إلـى
الجيش م.على السياقي اوالمعنى عن المعجميتطور . باالستعارةلمعنى

: العضب

عند اللفظة قولهجاءت في @:)4(المتنبي @

لـــــين والـــــدرز هدرز ــنيعاتـــــألَّم الصـ ــب العضـ ــألم تتـ ــا كمـ

والتناول: العضب...القطع: العضب" ...الرجـوع: العضـب...الضرب: العضب...الشّتم

والعرج: العضب والخبل، والعضب: العضب...الشلل، القاطع، الكالم: السيف الحديد لسـان...الرجل
ذليقع أي الرأس: العضب...ضب، الحاد الجسم الخفيف الوافر: العضب...الغالم من البيت يكون أن

وسلم: العضب...أخرم عليه اهللا صلى اهللا رسول سيف . )5("اسم

القطـع وهو العضب، من عضباً السيف سمي فقد بالسببية، اللفظة داللة المعنـىو.تطورت
م االسياقي عن القطعلمعنتطور معنى عن المتطور المعجمي .  ى

:العوالي

قوله في المتنبي عند :)6(وردت

الديوان،) 1( فراس،. 2/8شرح أبي عند .114،107صوجاءت

العروس،) 2( العرب،: وينظر. 3/399تاج المحيط،.10/150لسان العربيـة.2/92والقاموس وصحاح اللغة ،وتاج
ص.2/746 المحيط، . 601ومحيط

الدخيلة،) 3( األلفاظ الفارسية،: وينظر. 48صتفسير المعربات .134صمعجم

الديوان،) 4( فراس،. 2/251شرح أبي عند كشاجم،. 52صوجاءت .256صوعند

العروس،) 5( اللغة،:وينظر.1/386تاج العرب،. 1/429،428تهذيب المحـيط،.10/181ولسان . 1/109والقاموس

اللغة، العربية.4/347ومقاييس وصحاح اللغة ص. 1/183،وتاج المحيط، ص. 608ومحيط . 156والتعريفات،

الديوان،) 6( فراس،. 1/184شرح أبي عند .228،169صووردت
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دافــع اهللا ــا م ــاد الحس ــك ب ــد المــذربيري والحديــد العــوالي وســمر

والعالية عالية، مفرده جمع وقيل: "العوالي القناة، وقيـل: أعلى المستقيمة، القناة هـو: العالية
وقيل السنان، يلي الذي رأسهع: النصف الرمح الرماح...الية .)1("أسنّتها: عوالي

الـرمح رأس فقط وليس الرماح، هي العوالي وصارت اللفظة داللة تطـورو.توسعت قـد
السياقي االمعنى المعجميعن . بالتوسيعلمعنى

:فيلق

قوله في المتنبي عند :)2(جاءت

ــه ب قــذفتَ ــو ل حديــد مــن فيلــق دوائــرهفــي دارت ــا لم الزمــان ــرف ص

هو اللغة في العجب: "الفيلق واألمر فيلق...الداهية وقيل: وكتيبة بالداهية، شبهت هي: شديدة
السالح العظيم: الفيلق...الكثيرة فيلق...الجيش صخّابة: وامرأة البعيـر: الفيلق...داهية عنـق . باطن

العلباوين: الفيلق: وقيل بين العظيمة: الفيلق...ما الرجـال: الفيلق...الكتيبة مـن : الفيلـق...العظيم

العظيمة الكتيبة وأصله .)3("الجيش: والفيلق...العظيم

بالداهيـة، شـبهت ألنها فيلقاً الجيش من الجماعة سميت فقد بالمشابهة، اللفظة داللة تطورت
أفرادها عدد مف. ولكثرة السياقي بالمشابهةالمعنى المعجمي المعنى عن . تطور

: القالع

ق في المتنبيوردت :)4(ول

ـــكلم القـــالعِعـــن أهـــَل نعامـــةٌشـــارِديســـأُل ـــخَتهمس قـــد

اللغة: القالع في والقلعة قلعة الجبلالحصن":جمع على عتَنمالمشـرف...الم والحصـن...

السنام: القلعة من المجاز...القطعة الجافيـةالالقلعة: ومن العظيمـة، الضخمة الج...نّاقة بـلقلعـة
مأخوذٌ الضخمةمنوالحجارة السحابة بمعنى .)5("القلعة

العرب،) 1( المحيط،.2/246لعين،ا: وينظر. 10/269لسان اللغة،. 4/367والقاموس اللغة. 4/115ومقاييس وتاج
العربية ص.6/2436،وصحاح المحيط، . 629ومحيط

الديوان،) 2( فراس،. 2/309،119شرح أبي عند .111صوجاءت

العرب،) 3( اللغة،: وينظر. 11/220لسان العـروس،. 7/164،163تهذيب ال.7/51،50وتاج محـيط،والقـاموس
اللغة،. 3/286 ص.4/452ومقاييس المحيط، .  709ومحيط

الديوان،)4( .2/76شرح

العروس،)5( اللغـة،: وينظر. 5/480،479تاج العـرب،. 1/236تهذيب المحـيط،.12/177لسـان والقـاموس
اللغة،. 3/76،75 ص. 5/22ومقاييس المحيط، اللغة،. 753ومحيط .5/704وقاموس
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داللة باالستعارةتطورت مجازياً اللفظة ا. هذه من تطورت إلـىفالداللة الضـخمة لسـحابة
المنيع السياقيو. الحصن امالمعنى عن المعجميتطور .مجازيالمعنى

: كتائب

قوله في المتنبي عند اللفظة :)1(وردت

ــوئه ض ــل قب رأوا ــبحاً ص ــوا ارتقب ــرديإذا ي ال ــب ــردكتائ تَ ــا كم ــباح يالص
هي والكتيبة كتيبة، مفرده جمع وقيل: "الكتائب ينتشر، فلم جمع المسـتحيزة: ما الجماعة هي

حدة على حيز في أي الخيل ا: الكتيبة: وقيل. من األلـفجماعة إلـى المائـة مـن أغارت، إذا . لخيل

الجيش: الكتيبة...الجيش: والكتيبة من العظيمة .)2("القطعة

أغـارت إذا الخيـل جماعة على الداللة إلى جمع ما على الداللة من اللفظة داللة . تخصصت

مف السياقي االمعنى عن المعجميلمعتطور . نى

:المجانيق

قوله في المتنبي عند :)3(جاءت

بكفـــهت العظـــام المجـــانيق ــادقصـــيب البن ــي قس ــت أعي ــد ق ــائق دق

مفرده جمع و: المجانيق أعجمي: المنجنيق"منجنيق، دخيل الحجارة، بها ترمى التي القذّاف،

بالفارسية. معرب أجودني: وأصلها ما أي نيك، جي نفالمنجنيق. )4("م صحيح بها"وهذا يرمى كان آلة
فارسي قديماً، نَيك"الحجارة جه نمرشاق" م مرادفه أجودني ما أنا .)5("معناه

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، هذه داللة تتغير . لم

: المشرفية

قوله في المتنبي عند :)6(وردت

ــرفةً مشَــ زالــــت ال ــرفية ــعوالمشــ الوجـ ــي هـ أو ــريم كـ ــل كـ دواء

الديوا) 1( فراس،. 2/67،4/42ن،شرح أبي عند .134صووردت

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 13/19لسان العـروس،. 7/531تهذيب المحـيط،.1/445وتاج . 1/126والقـاموس

اللغة، العربية.5/159ومقاييس وصحاح اللغة ص. 1/209،وتاج المحيط، اللغة،. 769ومحيط .5/720وقاموس

الديوان،) 3( .2/331شرح

العرب،) 4( المحيط،.5/243العين،: وينظر. 14/25لسان اللغة،. 3/225والقاموس . 5/775وقاموس

العربية،) 5( اللغة في الدخيلة األلفاظ الفارسـية،: وينظر. 71صتفسير المعربات األلفـاظ.170صمعجم ومعجـم
ص المعربة، . 146الفارسية

الديوان،) 6( .2/222شرح
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مشارف،" إلى منسوبة المشرفية، الريفالسيوف من تدنو العرب أرض من قرى .)1("وهي

تلـك إلـى نسـبة مشرفية السيوف سميت فقد السببية، طريق عن اللفظة هذه داللة تطورت
مشارف وهي منها، تأتي التي م. المنطقة السياقي المعجميوالمعنى المعنى عن .بالسببيةتطور

:المغافر

المتنبي قول في :)2(جاءت

ــ حس ــن م ــك ذهن ــتبدلت اس ــو ــدروعاامل والـ ــافر المغـ ــه بـ ــددت قـ

مغفَر مفرده جمع تحـت: "يقال. المغافر يكـون للذي قيل ومنه غفرته، فقد سترته شيء كل
مغفَر الرأس على الحديد القلنسوة،: المغفَر...بيضة تحت يلبس الرأس قدر على الدروع من ينسج زرد

وقيل: وقيل البيضة، رفرف المت: هو به يتقنع حلقٌ أوسـع: المغفَر. سلحهو أنهـا غيـر القلنسوة مثل
فوقها البيضة تلبس ثم الدرع فتبلغ رأسه على الرجل وخـز...يلقيها ديباج من المغفَر جعل وربما

البيضة .)3("أسفل

دالل بالمشابهةتطورت اللفظة طريـقو. ة عـن المعجمي المعنى عن متطور السياقي المعنى
.المشابهة

:النَّبل

قولهوردت في المتنبي عند :)4(اللفظة

الـوغى فـي اسـمك مـن نواصيها النَّبــلولرمى ومــن نشــابنا مــن بأنفــذ

العربية: النَّبل" للسهام الشديد: النَّبل...اسم السريع السـوق: النَّبل...السير : النَّبـل...حسن

الذَّود .)5("بمنزلة

ا سمي فقد بالسببية، اللفظة داللة المقاتـلتطورت وألن إطالقه، عند وشدة لسرعته نَبالً لسهم
نفسه عن به السياقيو. يذود االمعنى عن المعجميلمعمتطور .نى

اللغة،) 1( العرب،: وينظر. 9/69تهذيب العروس،. 8/63لسان المحيط،.6/154وتاج ومقاييس. 3/163والقاموس
العربية. 3/263اللغة، وصحاح اللغة ص. 4/1380،وتاج المحيط، . 462ومحيط

الديوان،) 2( .2/258شرح

العرب،)3( اللغة،:وينظر. 11/65،64لسان العروس،و.6/318تهذيب وتاج. 4/385اللغة،ومقاييس.3/451تاج
العربية وصحاح ص.2/771،اللغة المحيط، . 662ومحيط

الديوان،) 4( .3/293شرح

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 14/181،180لسان العروس،. 11/297تهذيب المحيط،.8/125وتاج .4/55والقاموس

العربية وصحاح اللغة ص.5/1823،وتاج المحيط، .  876ومحيط
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:نجاد

قوله في فراس أبي عند :)1(وردت

ــه، حول ــاس الن ــر يكث ــردى م ــدى ــلمف األنام ــبطُ س ــيف، الس ــاد نج ــل طوي

حمائل: النِّجاد" من العاتق على وقع السيف...السيفما حمائل .)2("النِّجاد

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

:النّشّاب

قوله في المتنبي عند :)3(جاءت

ــل واب ــل ك ــي ف ــاب النّشّ ــتحن رعــــدهونم الفارســــية القســــي دوي
.)4("السهام: النّشّاب...النّبل: النّشّاب"

داللة تتغير المعجميلم للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، .هذه

وأدواتهماتحليل: ثانياً والمعارك الحروب :ألفاظ

:صوتياً-1

ص: أسير ح ح ص ح، . ص

صص: حرب ح . ص

صص: غزو ح .ص

ص: ألواء ح ح ص ص، ح . ص

ص: هيجاء ح ح ص ح، ح . ص

ح: وغى ح ص ح، . ص

ص: َأسل ح ص ح، . ص

فراس،ديوان) 1( . 84،248صأبي

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 14/196لسان العـروس،. 8/277تهذيب المحـيط،.2/510وتاج . 1/352والقـاموس

اللغة، العربية.5/392ومقاييس وصحاح اللغة ص. 2/542،وتاج المحيط، . 879ومحيط

الديوان،) 3( .2/25شرح

العرب،) 4( العروس: وينظر،14/254لسان المحيط،.1/484،تاج العربيـة.1/137والقاموس وصحاح اللغة ،وتاج
ص. 1/224 المحيط، . 892ومحيط
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ص:البنود ح ح ص ح، . ص

صص:  تُرس ح . ص

ص: جحفل ح ص ص، ح . ص

ص: الجوشن ح ص ح، ح . ص

ص: حراب ح ح ص ح، . ص

ص: الحسام ح ح ص ح، . ص

ص: خضارم ح ص ح، ح ص ح، . ص

ح: الخطّي حصص ح ص ، .

ص: خميس ح ح ص ح، . ص

ص: درق ح ص ح، . ص

ص: الدالص ح ح ص ح، . ص

ص: زغف ح ص ح، . ص

ح: راياس ح ص ح، ح ص ح، . ص

ص: سنَور ح ص ص، ح ص ح، .ص

ص: الصوارم ح ص ح، ح ص ح، . ص

ص: طليعة ح ص ح، ح ص ح، . ص

هـي: عساكر صوتية مقاطع ثالثة من ص: تتكون ح ص ح، ح ص ح، مـن. ص وهـي
هو الفارسي أصلها عسكر، مفردها العربية، في الدخيلة دخولهـا) لشكر(األلفاظ عند

ال سيناًإلى والشين عيناً، الالم أبدلت . عربية

صص: العضب ح .  ص

ح:  عوالي ح ص ح، ح ص ح، .ص

ص: فيلق ح ص ح، ح . ص

ص: قالع ح ح ص ح، . ص

ص: كتائب ح ص ح، ح ص ح، . ص
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هي: المجانيق مقاطع ثالثة من اللفظة هذه ص: تتكون ح ح ص ح، ح ص ح، وهـي. ص
ا للمقاطع الموافقة المقاطع المعروفةمن العربية .لصوتية

األلفا من اللفظة مفردهاظهذه الفارسي)منجنيق(الدخيلة، أصلها نيك(، جه عند)من ،
قافاً الكاف وأبدلت الهاء، منها حذفت العربية إلى . دخولها

ح،: المشرفية ص ص، ح حص ح صص ح ص ، .

ص: مغافر ح ص ح، ح ص ح، .   ص

ص: النَّبل ح ح . ص

ح،: نجاد صص ح ح .ص

ص: النّشّاب ح ح ص ص، ح .ص

:     صرفياً-2

التالية األوزان على الفصل هذا ألفاظ : جاءت

خميس):فَعيل(وزن زغف):فَعل(وزن. أسير، نَبل، عضب، وغـى،):فَعْل(وزن.حرب،
درق . فيلـق):فَيعـل(نوز. سـنَور):فَعول( ووزن. ترس):فُعل(ووزن. غزو):فَعل(وزن.َأسل،

دالص):فعال(وزن. نجاد):فَعال(ووزن. مشرفية):مفْعلية(ووزن حـراب، ):فُعـال(وزن. قالع،

عوالي):فواعل(وزن. مغافر):مفاعل(وزن. نُشّاب ):فعائـل(ووزن. طليعة):فَعيلَة(وزن. صوارم،

هيجاء):فَعالء(ووزن.كتائب جوشن):فَعلَل(وزن. ألواء، ووزن. خُضـارم):فُعاِلـل(وزن. جحفل،
)ليفَع:(ووزن. خطّي)سرايا):فَعايا .

التالية األوزان على جاءت الدخيلة األلفاظ : وهناك

ومفردها):فَعاِلل.(بنود):فُعول( وزن: عساكر، على ).فَعلَل(عسكر،

وزن: ومفردها. مجانيق):مفاعيل(و على ).منْفَعيل(منجنيق،

:داللياً-3

هي: أوالً داللتها تطورت التي : األلفاظ

وهي داللتها، خصصت التي كتائب:األلفاظ السنور، .األسير،

هي السببية، طريق عن داللتها تطورت خميس،: مفردات الخطّي، الحسام، الهيجاء، الألواء،
العضب طليعة، النّبل،السرايا، .                   المشرفية،
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تطورتمف وهيردات االستعارة، طريق عساكر: عن .الخضارم،

هي المشابهة، طريق عن تطورت التي المغافر: المفردات فيلق، الصوارم، الدرق، .                                  غزو،

دال توسعت التي هياأللفاظ األلفاظ وهذه العوالي: لتها، حراب، الجوشن، األسل، .                    الوغى،

هي: ثانياً داللتها تتغير لم التي :األلفاظ

النّشّاب نجاد، الزغف، الدالص، جحفالً، ترس، . الحرب،

ا: ثالثاً في الدخيلة هيالمفردات :لعربية

العساكر المجانيق، البنود، الديوان، @.البطاريق، @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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ا :الثالثلبابنتائج

وهيـأوال داللتها، خصصت التي األسير،: األلفاظ شيمة، القيل، الخليفة، الحالحل، البيعة،
كتائب .السنور،

هيثانيا األلفاظ وهذه داللتها، توسعت التي األلفاظ الـوغى،أنصار،: ـ المـولى، الملـك،
العوالي حراب، الجوشن، .                                                                       األسل،

وهـيثالثا االستعارة، طريق عن تطورت مفردات هناك القريـع،: ـ السياسـة، الحليـف،
الخضارمالقمقاالقالع، األدب، األبي، .م،

هيرابعا المشابهة، طريق عن تطورت التي المفردات القائـد،: ـ السـلطان، السراة، التاج،
المغافر فيلق، الصوارم، الدرق، غزو، عراعر، أشم، الوزير، .                                  القرم،

تطورتخامسا مفردات هيـ السببية، طريق عن الهمـام،: داللتها القصور، السيد، األمير،
العضب طليعة، السرايا، خميس، الخطّي، الحسام، الهيجاء، النّبل،الألواء، .                   المشرفية،

وهـيسادسا معناهـا، على محافظة وبقيت داللتها، تتغير لم مفردات وهناك السـميذع،: ـ
ا أنفاً، الـدالص،الغطريف، جحفـالً، تـرس، الحـرب، المروءة، ماجد، الذّمر، لجعد،

النّشّاب نجاد، .الزغف،

وهيوهناكـسابعا أعجمية، :مفردات

المشاة: البطاريق جيش تعني األصل، يونانية لفظة . وهي

وجان: الديوان شياطين معناه .                فارسي،

األصل،: البنود افارسي العلم . لكبيريعني

الجيش: العساكر تعني وهي فارسية، لفظة تغييـران" لشكر"أصلها. العسكر عليها طرأ
شيناً والسين الماً، العين قلبت .صوتيان،

يعني: المجانيق األصل، فارسي أجودني: المنجنيق بالفارسية. ما نيك: "أصله جه "من

نها إلى الياء كافاًأضيفت اللفظة نهاية في القاف وقلبت الثاني، المقطع @.ية @

@ @

@ @

@ @
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الرابعبابال
والعقائدألفاظ والفلسفية الدينية الحياة

@ @
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األول :الفصل

الدينألفاظ وأمور والعقيدة العبادة
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الدينألفاظ:أوالً وأمور والعقيدة والسياقالعبادة المعجم :بين

هذاي التـيلفصلاتضمن الدينيـة والمعتقدات واإلسالم العقيدة مفردات على الدالة المفردات
الفترة تلك تسود الفصلوتقسم. كانت هذا اآلخـر،ألفاظ الحقـل عـن يختلف فيها حقل كل حقول إلى

بمفردات: وهي خاص داللي وحقل العقيدة، بألفاظ خاص داللي داللـيالطقوسحقل وحقـل الدينيـة،
واآلخرة والثواب العقاب بمفردات . خاص

ـ العقيدةأ :ألفاظ

همابدورهويقسم فرعيين حقلين تعالى: إلى اهللا أسماء على الدالة وصفاته،الحسنىالمفردات
والدين والسنّة الشريعة هي. ومفردات الحقل هذا :وألفاظ

اهللا-1 :وصفاتهتعالىأسماء

.اهللا،فاطر،الرحمنرب،لخالق،اجبار،تعالى،،تباركاإلله،: وهي

:اإلله

قوله في المتنبي عند اإلله لفظة :)1(جاءت

ووراءه فاقــــةٌ بحــــر ــوحعجــــز المفتــ ــك وبابــ ــه اإللــ رزقُ

متَّخذه: اإلله" عند إله معبوداً دونه من اتُّخذ ما وكل وجّل، عز .)2("التعبد: التأله. ...اهللا

بي في اإلله داللة كـّلخُصصت وهو للفظة، العام المعنى دون ، فقط اهللا على لتدل المتنبي ت
اهللا دون من عبِد مو. ما السياقي االمعنى عن مـاتطور كـل على الداللة عن المتطور المعجمي لمعنى
اهللا دون من . يعبد

:تبارك

قوله في المتنبي عند :)3(جاءت

ــٍل جب ــن م ــت قُدس ــع تُطَ وأومِ ــر ــاركفَم حضــنِتب ــي ف ــروح ال مجــري اهللا

الديوان،) 1( فراس،. 1/254،2/170،4/14شرح أبي عند كشاجم،. 267،9صووردت وعنـد. 273،71صوعند
الخالدي، بكر الخالدي،. 67،26صأبي عثمان أبي .109صوعند

العرب،) 2( اللغة،: ينظرو. 1/139لسان المحيط،.5/72تهذيب اللغة،. 4/282والقاموس وتاج.1/127ومقاييس
العربية وصحاح ص. 6/2223،اللغة المحيط، اللغة،. 14ومحيط .  1/27وقاموس

الديوان،) 3( كشاجم،. 4/220شرح عند .244،117صووردت
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اهللا" تطهر: تبارك أي لغيره، الصفة هذه تكون وال وتعاظم، وتعالى وتنزه أبـو. تقدس وسئل
فقال اهللا تبارك تفسير عن خيـر. ارتفع: العباس كل في الكثرة البركة اهللا...ومعنى تمجيـد: تبـارك

بالشيء. وتعظيم به: وتبارك .)1("تفاءل

تت داللةغيلم المعجمير للمعنى موافق السياقي والمعنى .اللفظة،

:تعالى

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه :)2(جاءت

محـــل ذو إال يعـــُل لـــم ــامولـــو القتـ ــط وانحـ ــيش الجـ ــالى تعـ

تعالى" عليه: تفسير يثنى مما وأجل أعظم فهو ثناء، كل عن .)3("جل

الد الداللة من لتنتقل تعالى لفظة داللة إلىتوسعت ثناء، كل عن جل الذي الخالق اهللا على ينية
الجيش به الموصوف المكاني العلو على عـنف. الداللة المعجمـي المعنى عن متطور السياقي المعنى

الداللة توسيع .طريق

:جبار

المتنبي قول في :)4(وردت

ــاده نج ــر األغ ــك المل ــاتق ع ــى ــهعل قائم ــموات الس ــار جب ــد ي ــي وف

ونهياهللا: الجبار" أمر من أراد ما على خلقه القاهر اسمه وجل. عز عز اهللا صفة في الجبار
النخل جبار ومنه ينال، ال خل: وقيل...الذي فوق العلي العاتي: الجبار...قهالجبار : الجبـار...المتمرد

حقاً عليه ألحد يرى ال الذي تعالى: الجبار...المتكبر اهللا عبادة على الملـوكوالجبار...المتكبر مـن
جبار. العاتي الرحمة: وقلب تدخله الغضب: والجبار...ال على يقتل غيـر: والجبار. الذي فـي القتّال
الطويل: والجبار...حق القوي .)5("العظيم

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 2/70لسان المحيط،.7/105العروس،وتاج. 7/591تهذيب . 3/303والقاموس

اللغة، العربية.1/231ومقاييس وصحاح اللغة ص.4/1575،وتاج المحيط، .  37ومحيط

الديوان،) 2( الخالدي،. 4/72شرح بكر أبي عند .81صوجاءت

اللغة،) 3( العرب،. 2/246العين،: وينظر. 2/383تهذيب اللغة،.1/268ولسان اللغة.4/112ومقاييس وتاج
العربية ص.6/2437،وصحاح المحيط، .   629ومحيط

الديوان،) 4( .3/341شرح

العرب،) 5( اللغة،. 6/117،116العين،: وينظر. 3/67لسان العروس،. 8/336وتهذيب والقاموس.3/83وتاج
اللغة،. 1/399المحيط، العربية. 1/501ومقاييس وصحاح اللغة ص.2/608،607،وتاج المحيط، . 90ومحيط

اللغة، .  1/123وقاموس



173

على خلقه القاهر اسمه عز اهللا على الداللة على لتقتصر المتنبي عند اللفظة داللة خصصت

أراد ف. ما السياقيإذاً المعجميمالمعنى المعنى عن .بالتخصيصتطور

:الخالق

قوله في المتنبي عند اللفظة :)1(وردت

ــافق منـ ــد حاسـ ــل كـ ــتَ كَبـ ــالقأي للخــ ــا وكلنــ ــا لنــ أنــــت

والخالق" الخالق وتقدس تعالى هـذه...اهللا تجوز وال والخالق الخالق تعالى اهللا صفات ومن
وهو وجل، عز اهللا لغير والالم باأللف موجـودة،الصفة تكـن لـم أن بعد جميعها األشياء أوجد الذي

والتقدير الخلق العرب...وأصل كالم في شـيء: والخلق وكـل إليه، يسبق لم مثال على الشيء ابتداع
إليه سبق مثال غير على مبتدؤه فهو اهللا يكن...خلقه لم أن بعد أحدثه خلْقاً يخلقه الشيء اهللا . )2("خلق

اللفظ هذه داللة يبتـدعخصصت ممـن غيـره دون وحده وتعالى، سبحانه اهللا، على لتدل ة
ويخترعها بالتخصيصو. األشياء المعجمي المعنى عن متطور السياقي .المعنى

بر:

في فراس أبي عند تعالى الخالق على الداللة وهو المعروف الديني بالمعنى اللفظة هذه جاءت
:)3(قوله

ــه نخاف ــا مم ــي الحل ــى حت ،رب ــا ــاذروأي نح ــا مم ــبح الص ــاض بي ــى حت

"مالكه: الرب أي شيء، كل رب هو وجل، عز اهللا لغيـر...هو والالم باأللف الرب يقال وال
للملك...اهللا الجاهلية في قالوه شيء...وقد كل وقيل: ورب ومستحقّه؛ فـالن:ويقال...صاحبه: مالكه

له ملكه أي الشيء، هذا اللغة...رب في يطلق المالكالرب والقـيم،،على والمربي، والمدبر، والسيد،
األنباري...والمنعم أقسام: ابن ثالثة على ينقسم الرب :الرب الـرب: يكون ويكـون السـيد: المالك،

الرب ويكون . )4("المصلح: المطاع،

الديوان،) 1( فراس،. 2/321،348،358شرح أبي عند الخالدي،. 182صووردت بكر أبي .73صوعند

العرب،) 2( العروس،: وينظر. 5/139لسان المحيط،.6/335تاج اللغة،. 3/236والقاموس .2/214،213ومقاييس

اللغة العربيةوتاج ص. 4/1470،وصحاح المحيط، اللغة،. 251ومحيط .  2/245وقاموس

فراس،) 3( أبي الخالدي،. 104صديون بكر أبي المتنبـي،. 31صوعند عنـد كشـاجم،. 1/252ووردت وعنـد
صاحب273ص بمعنى ،.

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 6/70،69لسان العروس،. 11/165،164تهذيب المحيط،والقا.1/260وتاج موس
اللغة،. 1/73،72 العربية.2/381ومقاييس وصحاح اللغة ص.1/130،وتاج المحيط، . 318ومحيط
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وجـّل عـز الخالق اهللا على لتدّل فراس أبي بيت في الرب لفظة داللة المعنـىو. خصصت
المعجمي المعنى عن متطور .السياقي

ال عند رب لفظة وردت علـىوقد دلّت حيث تغيير، عليها يطرأ أن دون فراس، وأبي متنبي
البشر من ومالكه الشيء صاحب .معنى

:الرحمن

قوله في المتنبي عند الرحمن لفظة :)1(جاءت

محمــد مثــل الــرحمن يخلــق يخلـــقلــم ال أنـــه وظنّـــي أبـــداً

الرحيم: "قالي الرحمن ألن: اهللا وذلـك الكثـرة، معنـاه ألن فعالن على األولى الصفة بنيت
الراحمين أرحم وهو شيء كل وسعت يكـون...رحمته قد والرحيم وجل عز اهللا على مقصور الرحمن

وجل: الرحمن...لغيره عز اهللا أسماء من بع...اسم غاية ال التي الرحمة ذو اللغة أهل عند دهاومعناه
الرحمة شـيء...في كـل رحمته وسعت الذي فالرحمن وجل، عز هللا إال رحمن يقال أن يجوز ...وال

الرحمة من مشتقان اسمان والرحيم .)2("الرحمن

وجل عز اهللا على الرحمن لفظة داللة مو. خصصت السياقي عـنالمعنى بالتخصيص تطور
المعجمي .المعنى

:فاطر

قوله في كشاجم عند :)3(وردت

ــدارا اقتـ ــر القمـ ــاطر فـ ــارك ــرتبـ المنيـ ــر القمـ ــيغة صـ ــاغك أصـ

الفطر" يفطـرهم...الشقّ: أصل الخلـق اهللا وبـدأهم: فطـر االبتـداء: والفطـرة. خلقهـم
.)4("واالختراع

الديوان،) 1( فراس،. 2/339،3/375،229شرح أبي عند كشاجم،325صووردت وعند بكـر. 244ص، أبي وعند
.55صالخالدي،

العرب،) 2( اللغة،وت. 3/224العين،:وينظر. 6/125لسان المحيط،.3/530،529هذيب . 4/119والقاموس

اللغة، العربية.2/498ومقاييس وصحاح اللغة ص.5/1929،وتاج المحيط، .  328ومحيط

كشاجم،) 3( .117صديوان

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 11/197،196لسان العروس،. 10/141تهذيب المحيط،.3/471وتاج والقاموس
اللغة،و. 2/114 العربية.4/510مقاييس وصحاح اللغة ص.2/781،وتاج المحيط، .  695ومحيط
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تت المعجميغيلم للمعنى موافق السياقي والمعنى كشاجم، عند اللفظة داللة .ر

: اهللا

قو في المتنبي عند اهللا لفظة :)1(لهوردت

ــإنني فــ ــر األميــ اهللا ــزن يحــ ــيبال بنصـ ــه حاالتـ ــن مـ ــذ آلخـ

معبود: اهللا" أي مألوه ألنه إاله، يألـه...أصله أله من مأخوذ إنه سبحانه الباري اسم في وقيل
عظمته في تأله العقول ألن تحير، تحير. إذا أي َألَهاً يأله كـذا: وقيل...وأله إلى يأله أله من مأخوذ هو

لجأ أمرأي كل في إليه يلجأ الذي المفزع سبحانه ألنه .)2("إليه

جالله جل وقدرته بعظمته العقول يحير فاهللا بالسببية، اللفظة داللة السـياقيف.تطورت المعنى
المعجميم المعنى عن . بالسببيةتطور

والسنة-2 الشريعة :والدينمفردات

أصنام،،إبليسأباطح،: وهي األاإلسالم، آية،إمام، الجـن،،توبـةالبيـت،اإليمـان،نبياء،
رمضان،الحجر، الرسول، الدين، الشالزهد،الحرم، السورات، الشّرك،السنن، القـرآن،الغموس،رع،

مكّة المشاعر، الملكوت،كعبة، .اليمينالوحي،،ناسك،

:أباطح

قوله في كشاجم عند :)3(وردت

ـــ البي ــه عرف ــذي ال ــيهم ف ــتم ومـــجهل أباطحـــهــــت قابلـــت ا

و وبطحاء، أبطح مفرده جمع مسـيٌل: البطحاء" األباطح واألبطـح الحصى، دقاق فيه مسيٌل
وقيل الحصى، دقاق فيه السيول: واسع جرته مما نلي تراب الوادي فهـو...بطحاء وعرض، اتّسع فإن

األباطح والجمع المسيل...األبطح، بطن في اللين حصاه الوادي إنمـا...بطحاء شـيئاً ينبت ال األبطح
النّضر المسيل بطن فـي: األبطح. هو السهل التراب وهو البطحاء، وهو والوادي، والتّلعة الميثاء بطن

الديوان،) 1( فراس،. 1/222،184،49شرح أبي عند كشاجم،. 25،10صوجاءت بكـر. 83،34صوعند أبي وعند
الخالدي،. 97صالخالدي، عثمان أبي .109صوعند

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 1/140لسان المحيط،.5/72تهذيب اللغة،. 4/282والقاموس وتاج.1/127ومقاييس
العربية وصحاح ص.6/2223،اللغة المحيط، اللغة،. 14ومحيط .   1/27وقاموس

كشاجم،) 3( .71صديوان
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السيول جرته مما وأبطحها...بطونها مكّة وقـريش: بطحاء األبطـح، من ومنى النبطاحها، معروفة،
وبطحاءها: البطاح مكّة أباطح ينزلون .)1("الذين

بالتخصيص اللفظة داللة هناتطورت فاألباطح مكـان"، أشـرف وهي مكّة بطاح إلى إشارة
قريش به بالتخصيصو. )2("حلّت المعجمي المعنى عن متطور السياقي .المعنى

:إبليس

قوله في كشاجم عند اللفظة هذه :)3(جاءت

ــالم الظ ــي ف ــدي خ ــا الخطاي ــا الحـــداءمطاي غيـــر إبلـــيس هـــم فمـــا

م" عزازيلأبلس اسمه وكان إبليس سمي ومنه وندم، يئس أي اهللا رحمة منه. ن مشتق وإبليس
ُأويس أي اهللا رحمة من أبلس معرفة...ألنه أعجمي ألنه يصرف بهـذا: وقيل...ولم سـمي إبليس إن

يأساً أبلس اهللا رحمة من ُأويس لما ألنه .)4("االسم

إبليسوأما لفظة و"فهوأصل كذاب معناه الشيطانيوناني أسماء من وهو .)5("نمام

بهذا إبليس سمي فقد بالسببية، اللفظة داللة ويـئتطورت اهللا رحمـة مـن طرد ألنه ساالسم
مو.منها السياقي االمعنى عن والندمتطور اليأس معنى عن تطور الذي المعجمي .لمعنى

: اإلسالم

بيته في المتنبي عند اإلسالم لفظة :)6(جاءت

ــ اإلسـ ــخاءك سـ ــأن ــىكـ تخشـ ــدادالم ارتـ ــة عاقبـ ــتَ حلْـ ــا مـ إذا

الشريعة. االنقياد: اإلسالم" من به: واإلسالم أتى ما والتزام الشريعة وإظهار الخضوع إظهار
المكروه ويستدفع الدم يحقن وبذلك وسلم، عليه اهللا صلى قوالن...النبي وفيه مسلم، فالن :يقال

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 2/101لسان العروس،. 3/418،417تهذيب المحيط،.2/125،124وتاج والقاموس
اللغة،. 1/223 العربية.1/260ومقاييس وصحاح اللغة ص. 1/356،وتاج المحيط، اللغة،. 43ومحيط وقاموس
1/71  .

كشاجم،) 2( .71صديوان

السابق،) 3( .185،16صالمرجع

العرب،) 4( اللغة،. 7/262العين،: وينظر. 2/140لسان العروس،. 9/543وتهذيب والقاموس.4/111وتاج
اللغة،. 2/209،208المحيط، العربية.1/300ومقاييس وصحاح اللغة ص.3/99،وتاج المحيط، .  52ومحيط

الدخيلة،) 5( األلفاظ الفارسية،: وينظر. 1صتفسير المعربات .4صمعجم
الديوان،) 6( فراس،. 1/359،4/11شرح أبي عند كشاجم،. 112،26صووردت .281صوعند
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والثاني اهللا، ألمر المستسلم هو قولهمأحدهما من العبادة، هللا المخلص خلّصه: هو أي لفالن الشيء سلّم
الدمرإظها: اإلسالم...له يحقَن وبه السالم، عليه الرسول به أتى لما والقبول .)1("الخضوع

واالمتثالطوت الخضوع فعل على اإلسالم لفظة أطلقت فقد باالستعارة، اللفظة داللة رت

في وأحكامه تعالى اهللا والشريعةألوامر االمعنىف. الدين عن متطور المعجميالسياقي .لمعنى

: األصنام

قوله في المتنبي عند :)2(وردت

وجـــردت الشــمول بمشـــيته ــروحلعبــت ال ــوال ل ــنام األص ــن م ــنماً ص

و صنم، مفرده جمع يقال"األصنام األصنام، واحد معروف وهـو: الصنم شَـمن، معرب إنه
من...الوثن ينحت ونحاسوهو فضة من ويصاغ وقيل...خشب اهللا، دون من إلهاً اتّخذ ما هـو: وهو

وثن فهو صورة أو جسم له يكن لم فإن صورة، أو جسم له كان ومـن: الصنم...ما جثة، بال الصورة
صنماً المنصوب الوثن جعل من الصنم.)3("العرب اآلرامية"وأصل وفي خيال معناه صلم العبرانية في

معناه الوثنصلما به يراد اللغتين كلتا وفي . )4("مثال

المعبـود كالصنم بدا الذي الممدوح لتشمل المتنبي لدى صنم لفظة داللة أن. توسعت نالحـظ
التوسيع طريق عن المعجمي المعنى عن متطور السياقي . المعنى

:إمام

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه @:)5(جاءت @

قــــريش مــــن لألئمــــة ــنإمــــام مـ ــى ــقاقاإلـ شـ ــه لـ ــون يتقـ

ضالين: اإلمام" كانوا أو المستقيم الصراط على كانوا قوم به ائتم من اهللا. كل رسـول وسيدنا
أمته إمام وسلم عليه اهللا وغيره: واإلمام. صلى رئيس من به ائتم به...ما يقتدى الذي الخليفـة. اإلمام

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 7/243لسان اللغة،.9/550تهذيب العربية.3/90ومقاييس وصحاح اللغة ،وتاج
ص.5/1951،1950 المحيط، ص. 424ومحيط . 23والتعريفات،

الديوان،) 2( .1/245،4/159شرح

العرب،) 3( اللغة،: وينظر. 8/294لسان المحيط،.9/365تهذيب اللغة،. 4/142والقاموس وتاج.3/314ومقاييس
العربية وصحاح ص. 5/1969،اللغة المحيط، . 521ومحيط

الدخيلة،) 4( األلفاظ .44صتفسير

الديوان،) 5( فراس،. 2/298،3/396شرح أبي عند كشاجم،. 267صووردت عثمـان. 17صوعند أبـي وعنـد
.161صالخالدي،
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والقرآن الرعية، المسلمين: إمام الطريـق: اإلمام...الالمث: اإلمام...إمام عليها يسوى البناء ...خشبة

.)1("الطريق: اإلمام

الشعري البيت في اإلمام ليصبح المتنبي عند اللفظة داللة يتقـدمهم" خصصت الخلفـاء إمام
للمتقدمين اإلمام بالتخصيصو. )2("كتقدم المعجمي المعنى عن متطور السياقي .المعنى

:األنبياء

كش عند اللفظة قولهوردت في :)3(اجم

البكــــاء غنــــاء وقــــّل األنبيــــاءبكــــاء ذريــــة رزء علــــى

نبي، مفرده جمع وهـي: النبي"األنبياء والنبـاوة النبـوة من أخذته وإن اهللا عن أنبأ من هو
الخلق سائر على شرف وألنه قدره الرتفاع األرض من المرتفـع: النبي...االرتفاع :وقيـل. المكـان

الح: النبي من نبا النبيما الحوافر، نجلتها إذا الهدى: واألنبياء. الطريق: جارة .)4("طرق

مكانتهطوت وسمو شأنه الرتفاع نبياً النبي فسمي بالسببية، اللفظة داللة السـياقيو.رت المعنى
ا عن االرتفاعمتطور معنى عن المتطور المعجمي .لمعنى

:آية

المتنبي قول في :)5(جاءت

ب ــور العش ــب حس ــذي ال ــتَ ــةغَل ــاآي آياتهـ ــن مـ ــورات السـ ــك ترتيلـ

العزيز" القرآن آيات ومن التنزيل من عالمـة...اآلية ألنهـا آيـةً القـرآن من اآلية سميت
كالم من كالم القرآن: ويقال...النقطاع حروف من جماعة ألنها آية اآلية اهللا. سميت : وآيات

العرب،) 1( اللغة،وتهذي. 8/429العين،: وينظر. 1/158،157لسان المحيط،.11/507ب وتاج.4/77والقاموس
العربية وصحاح ص. 5/1865،اللغة المحيط، اللغة،. 16ومحيط ص. 1/32وقاموس التعريفات، .  37وكتاب

الديوان،) 2( .2/298شرح

كشاجم،) 3( .15صديوان

اللغة،) 4( العرب،: وينظر. 11/394تهذيب العروس،. 14/169لسان المحيط،.10/354وتاج . 1/30والقاموس

الديوان،) 5( .1/371،232،2/197شرح
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يفضى...عجائبه التي العالمة كأنها القرآن من المنصـوبةاآلية الطريـق كـأعالم غيرهـا إلى منها
.)1("العبرة: واآلية...العالمة: واآلية...للهداية

آيـاتطوت مـن اآلية على لتدل العالمة على الداللة من فانتقلت باالستعارة، اللفظة داللة رت
الكريم المعنو.القرآن تطور العالمةاعنالسياقيىقد معنى عن المتطور المعجمي .لمعنى

:اإليمان

قوله في المتنبي عند :)2(وردت

بالقنـــا المســـالك ضـــيقة ــانوالطـــرق اإليمـ ــى علـ ــع مجتمـ ــر والكفـ

اللغة في صـلى: اإليمان...الثقة"اإليمان النبي به أتى ولما للشريعة والقبول الخضوع إظهار
بالقلب وتصديقه واعتقاده وسلم، عليه إيمانـاًمصد: اإليمان...التصديق: اإليمان...اهللا يؤمن آمن ...ر

التصديق معناه عليهـا...اإليمان اهللا ائتمنـه التـي األمانـة صدق في الدخول اإليمان في ...األصل

.)3("الطمأنينة: اإليمان

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى السابق، الشعري البيت في اللفظة داللة تتغير .لم

:البيت

قوله في كشاجم عند :)4(وردت

ـــجه البي ــه عرف ــذي ال ــيهم ف ــتم أباطحـــهل قابلـــت ومـــا ــــت

فيه يبات ألنه بيتاً سمي الرجل...البيت قصره: بيت وبيته شـرفها...داره العـرب ...بيت

كبيت فصار منظوماً جمع كالم ألنه بيتاً سمي الشعر أبيات من الكعبـة...البيت وعز جّل اهللا : وسمى

الحرام الالبيت يكون للعنكبوتوقد الكعبة...بيت تعالى اهللا التشـبيه: البيت...بيت على بيـت...القبر
الرجل: البيت...هامرأت: الرجل . )5("التّزويج: والبيت. عيال

العرب،) 1( المحيط،.8/441العين،: وينظر. 1/207لسان اللغة،. 4/303والقاموس وتاج.1/169،168ومقاييس
العربية وصحاح ص. 6/2275،اللغة المحيط، ص.22ومحيط المحيط، . 18ومحيط

الديوان،) 2( فراس،. 4/181شرح أبي عند .158صووردت

العرب،) 3( اللغة،: وينظر. 1/166،165،164لسان المحيط،.11/415،414تهذيب اللغة.4/199والقاموس وتاج
العربية ص. 5/2071،وصحاح التعريفات، . 23وكتاب

كشاجم،) 4( فراس،. 71صديوان أبي عند .119صوردت

اللغة،) 5( العرب،: ينظرو.10/474،473تهذيب بعدها2/185لسان العروس،. وما المحيط،.1/530وتاج والقاموس
اللغة،. 1/149 مقاييس العربية.1/325،324و وصحاح اللغة ص.1/244،وتاج المحيط، وقاموس. 62ومحيط

.   1/94اللغة،
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بيترتطوت لفظة بيـتداللة هو السابق الشعري القول في فالبيت بالتخصيص، كشاجم عند
الحرام او. اهللا المعنى عن متطور السياقي والمبيتالمعنى السكن مكان على يدل الذي . لمعجمي

لها المعجمي بالمعنى لكن فراس أبي عند اللفظة وردت تغييـروقد عليهـا يطرأ لم وبالتالي ،
.داللي

:توبة

قوله في المتنبي عند :)1(جاءت

كرمـــة دم بيننـــا يـــوم كـــل ــفكهفـــي س ــن م ــة توب ــن م ــةٌ توب ــك ل

الذنب: التوبة" من إل...الرجوع اهللاوتاب الطاعة: ى إلى المعصية عن ورجع أصل....أناب
وأناب: تاب ورجع اهللا إلى بالمغفرة. عاد عليه عاد أي عليه اهللا علـى: التوبة...وتاب والندم الرجوع

منه فرط . )2("ما

البالط شعراء لدى اللفظة داللة تتغير المعجميو. لم للمعنى موافق السياقي . المعنى

: الجن

ا عند قولهجاءت في :)3(لمتنبي

ــن م ــوحش وال ــتراتها، س ــن م ــن ــاوالج وكناتهـ ــن مـ ــر والطيـ ــا، فلواتهـ

يجنه" الشيء عنك. ستره: جن نج فقد عنك ستر شيء وبه...وكل ستره، أي الليل عليه جن
األبصار عن واختفائهم الستتارهم الجن وأجن...سمي جن ستر ما لكل الجـان: الجن...ويقال ...ولد

يرون:الجن فال الناس من استجنوا وألنهم األبصار عن الجتنانهم بذلك سموا العالم من : الجـن...نوع

ترى وال تختفي ألنها بذلك سميت اإلنس، خـزان: الجـن...خالف كـانوا المالئكـة مـن ضـرب
.)4("األرض

واالختفاءطوت الستر من مأخوذة تسمية فالجن بالسببية، اللفظة داللة ف. رت السياقيالمإذاً عنى
ا عن والخفاءمتطور الستر على الداللة من تطور الذي المعجمي . لمعنى

الديوان،) 1( كشاجم،. 2/384شرح عند .250صووردت

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 2/244لسان المحيط،.10/472تهذيب اللغة،. 1/41والقاموس وتـاج.1/357ومقاييس
العربية وصحاح ص.1/92،91،اللغة المحيط، اللغة،. 75ومحيط ص. 1/108وقاموس التعريفات، .   74وكتاب

الديوان،) 3( .1/234شرح

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 3/220لسان المحي.8/151تهذيب اللغة،. 4/212ط،والقاموس وتـاج.1/421ومقاييس
العربية وصحاح ص. 5/2093،اللغة المحيط، اللغة،. 130ومحيط .  1/154وقاموس
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: الحجر

فراس أبي بيت في اللفظة :)1(جاءت

بزورهـــا؟ عارفـــات عرفـــات ــرفهـــل والحج المشــاعر ــك تل شــعرت ــل وه

بالتمييز: الحجر...الحرام:الحجر" وإحاطته وضعه إلمساكه واللب الفـرس: والحجر. العقل
الكعبة: الحجر...األنثى البيت: الحجر...حجر من المثعب يلي مما حجرة كأنه مكة، اسم...حطيم هو

الغربي الكعبة جانب إلى المستدير .)2("الحائط

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، هذه داللة تتغير . لم

: الحرم

المتنبي قول في :)3(جاءت

الصــلو ــرى ي ــيخ ــةًش نافل ــس الخم الحـــرمات فـــي الحجـــاج دم ويســتحل

بـين: الحرم" مفصـول منها، يحرمون التي المواقيت من قريب إلى بها أحاط وما مكة حرم
بمنى والحرم .)4("الحل

تت الشعريغيلم البيت في اللفظة داللة المعجميو. ر للمعنى موافق السياقي . المعنى

:الدين

قول في المتنبي عند :)5(هوردت

ضــارب واهللا الملــك حســام ــدفأنــت عاقـ واهللا ــدين الـ ــواء لـ ــت وأنـ

العـادة: الـدين...اإلسـالم: الـدين...الطاعة: الدين...الحساب: والدين...الجزاء: الدين"
الرجل: الدين...الذل: والدين...والشأن به يتدين . القهر: والدين. الورع: والدين. السلطان: والدين. ما

.)6("الطاعة: والدين. المعصية: نوالدي

فراس،) 1( أبي .133صديوان

العروس،) 2( اللغة،: وينظر. 3/124،123تاج العرب،. 3/185،184تهذيب المحيط،.4/42ولسان والقاموس
وصحا. 2/5،4 اللغة العربيةوتاج اللغة،.2/623،ح ص. 2/167وقاموس التعريفات، .  86وكتاب

الديوان،) 3( فراس،. 4/157،42شرح أبي عند .259صووردت

اللغة،: وينظر. 3/221العين،) 4( العرب،. 10/343،342تهذيب المحيط،.4/96ولسان ومقـاييس. 4/95والقاموس
العربية.2/46،45اللغة، وصحاح اللغة ص. 5/1895،وتاج المحيط، اللغة،. 164ومحيط .  2/181،180وقاموس

الديوان،) 5( فراس،. 1/277،4/150شرح أبي عند كشاجم،. 255صووردت .273صوعند

العرب،) 6( المحيط،.8/73العين،.5/340،339لسان اللغة،. 4/227،226والقاموس اللغة.2/319ومقاييس وتاج
العربية ص.5/2118،2117،وصحاح المحيط، ص. 302ومحيط التعريفات، .     111وكتاب
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والعقيدة اإلسالم على بالداللة الشعري المتنبي بيت في الدين لفظة داللة المعنـىو. خصصت
بالتخصيص المعجمي المعنى عن متطور .السياقي

:رسول

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه :)1(جاءت

ــيه وص ــن واب اهللا ــول رس ــن اب ــو الته بعـــد شـــبهتُ جـــاربوشـــبههما

الرسالة" بمعنى والمرسل: الرسول...الرسول يتابع: الرسول...الرسالة الذي اللغة في معناه
قولهم من أخذ بعثه، الذي رسالً: أخبار اإلبل متتابعة: جاءت ذو...أي ألنـه رسـوالً الرسـول سمي

رسالة ذو أي .)2("رسول

اهللا رسول على بالداللة المتنبي عند اللفظة داللة وسـلمخصصت عليـه اهللا صـلى . محمد

المعجميو المعنى عن متطور السياقي . المعنى

: رمضان

قوله في كشاجم عند اللفظة هذه :)3(جاءت

فيــه أديــت قــد رمضــان ــومامضــى وصــ ــاً قرآنــ اهللا ــوق حقــ

الشهور" تاسع وهو معروف العربية الشهور من رمضان، نقلـوا...شهر لمـا ألنهم به سمي
ع الشهور رمضـانأسماء اسم وهو الشهر هذا فوافق فيها وقعت التي باألزمنة سموها القديمة اللغة ن

به فسمي والرمض الحر أيام القديمة اللغة جوفـه...في حـر اشتد إذا الصائم رمض من مشتق هو أو
العطش شدة الذنوب...من من يحرق ألنه تعالى...أو اهللا أسماء من .)4("ورمضان

اللفرطوت داللة فيـهت والـرمض الحر شدة إلى نسبة رمضان سمي فقد باالستعارة، إذاً. ظة
السياقيف المعنىالمعنى عن االستعارةمتطور طريق عن .المعجمي

الديوان،) 1( فراس،. 1/158شرح أبي عند كشاجم،. 313،214صووردت .251صوعند

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 6/153لسان المحيط،.9/502،501تهذيب اللغة،. 3/395والقاموس .2/392ومقاييس

العربية وصحاح اللغة ص.4/1709،وتاج المحيط، ص. 334ومحيط التعريفات، كتاب . 115و

كشاجم،) 3( الخالدي،. 278صديوان بكر أبي عند الخالدي،. 81صووردت عثمان أبي .132صوعند

العروس،) 4( العرب،: وينظر. 5/37تاج المحيط،.6/225لسان اللغـة،. 2/345،344والقاموس .2/440ومقاييس

العربية وصحاح اللغة . 3/1080،وتاج
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:الزهد

بيته في المتنبي عند :)1(وردت

ــره غي ــرك ت ــي ف ــاد العب ــذهب م ــا بالزهـــدلن الرغائـــب نبغـــي وإتيانـــه

ي" وال الدنيا، في والزهاد علـىالزهد والحرص الرغبة دون والزهد الدين، في إال الزهد قال
الدنيا...الدنيا في صبره: الزهد الحرام وال شكره الحالل يغلب ال أن يتعبد...هو أي يتزهد .)2("فالن

المعمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

: السنن

قوله في المتنبي عند :)3(وردت

ا ــى ــارمهمألق مك ــادوا ب ــى األول ــرام والســننلك الفــرض عنــد الخصــيبي علــى

والسنّة سنّة، مفرده جمع اهللا...السيرة: "السنن ونهيه: سنّة وأمره أي. أحكامه سـنة اهللا وسن
قويماً طريقاً قبيحة: السنّة...بين أو كانت حسنةً أيضـاً: السنّة...السيرة والسـنن : السـنّة. الطريقة،

الطريقالطر وهو السنن من مأخوذة وهي المستقيمة، المحمودة سـنة: والسنة...الطبيعة: السنة...يقة
بعدهم...الوجه لمن مسلكاً فصار الناس أوائل سنّه طريق وهو الطريق، سنة األصل في .)4("السنة

النـاطوت أوائـل سـنه الذي الطريق على الداللة من فانتقلت بالمشابهة، اللفظة داللة س،رت
السابق الشعري البيت في السنة ونهيه:وأصبحت وأمره تعالى اهللا عنو.أحكام متطور السياقي المعنى

المشابهة طريق عن المعجمي .المعنى

: السورات

قوله في المتنبي عند :)5(وردت

ــة بآي ــور العش ــب حس ــذي ال ــت ــاغل آياتهـ ــن مـ ــورات السـ ــك ترتيلـ

الديوان،) 1( فراس،. 2/64شرح أبي عند كشاجم،. 91صووردت .226صوعند

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 7/68لسان العروس،. 4/390تهذيب اللغة،.2/366،365وتاج وتـاج.3/30ومقاييس
العربية وصحاح ص. 2/481،اللغة المحيط، ص. 382ومحيط التعريفات، .   120وكتاب

الديوان،شر) 3( .4/214ح

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 7/280لسان المحيط،.9/426تهذيب اللغة،. 4/239والقاموس وتـاج.3/160ومقاييس
العربية وصحاح ص.5/2139،2138،اللغة المحيط، ص. 435ومحيط التعريفات، كتاب .    128،127و

الديوان،) 5( .1/232شرح
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والسور سورة، مفرده جمع اللغةالسورات في البنـاء...المنزلة"ة من حسـن: والسورة مـا
األخرى...وطال عن مقطوعة منزلة بعد منزلة ألنها القرآن سورة القـرآن...ومنه من السورة سميت

غيرها إلى درجة ألنها مـن...سورةً عـرق السـورة وأن البناء، سورة من مشتق أنه زعم عبيدة أبو
الحائط حده...أعراق شيء كل المجد. سورة وارتفاعه:وسورة وأثره وبها: السورة...عالمته الرفعة،

وخير رفعة أي القرآن، من السورة القرآن...سميت من القرآن: والسورة إلجالل الرفعة .)1("معناها

وجاللهـا لرفعتهـا القـرآن من السورة فسميت باالستعارة، اللفظة داللة المعنـىو. تطورت
المعنىالسياقي عن االستعارةمتطور طريق عن .المعجمي

:الشّرع

قوله في المتنبي عند الشرع لفظة :)2(جاءت

ــوا لبنــ ــوهم حواريــ رآه ــو ــرعواولــ ش ــذي ال ــرع الش ــه محبت ــى عل

الصـوم: الشريعة" من شريعةً للعباد اهللا شرع ما سمي وبها منها، الماء ينحدر التي المواضع
وغيره والنكاح والحج العربوالشريعة...والصالة كالم التـي: في الشاربة موارد وهي الماء مشرعة

ويسقون منها فيشربون الناس والصـالة: الشريعة...يشرعها كالصـوم به وأمر الدين من اهللا سن ما
البِر أعمال وسائر والزكاة الـدين...الطريق: الشرعة...الدين: الشِّرعة...والحج ...سـنّه: وشـرع

. )3("العادة: الشّرعة

ديـنهمتط أمـور في الناس منه ينهل الذي المصدر هو فالشرع بالمشابهة، اللفظة داللة ورت
بالحق اهللا أمر بما المعجمي. ودنياهم، والمعنى السياقي المعنى بين تطورا .بالمشابهةنالحظ

:الشِّرك

المتنبي قول في :)4(وردت

ــره لنظيـ ــاً هازمـ ــاً مليكـ ــت ــازولسـ هـ ــرك للشِّـ ــد التوحيـ ــك مولكنـ

العرب،) 1( اللغـة،: ظروين. 7/299لسان العـروس،. 9/597،596تهذيب المحـيط،.3/283وتـاج والقـاموس
اللغة،. 2/55،54 العربية.3/115ومقاييس وصحاح اللغة ص.2/690،وتاج المحيط، .  440ومحيط

الديوان،) 2( الخالدي،. 2/225شرح بكر أبي عند .69صووردت

ا) 3( اللغة،: وينظر. 8/59لعرب،لسان العروس،. 1/381،380تهذيب المحيط،.5/394وتاج . 3/46،45والقاموس

اللغة، العربية.3/262ومقاييس وصحاح اللغة ص.3/1236،وتاج المحيط، ص. 461ومحيط .  132والتعريفات،

الديوان،) 4( .3/391شرح
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األرض" في االشتراك أي باهللا...الشِّرك عـن: أشرك اهللا تعـالى ملكه، في شريكاً له جعل
واالسم قولـه: والشِّرك...الشِّرك: ذلك، فـي التـاء دخلت وإنما ربوبيته، في شريكاً هللا يجعل ال: أن

له شريكاً فتجعله غيره به تعدل ال معناه ألن باهللا .)1("الكفر: الشِّرك...تشرك

اللفظة داللة تتغير للمعنىبللم موافق السياقي والمعنى داللتها، على محافظة بقيت
@.المعجمي @

:الغموس

قوله في المتنبي عند :)2(جاءت

واجتهـــدوا بـــالغموس حلفـــوا ــولهمأو ــائلي: "فقـ سـ ــاب ــم" خـ القَسـ

الخـل: الغمس" في اللقمة حتى صبغ أو ماء في الندي الشيء في الشيء الطعنـة...إرساب
اللحم: الغموس في انغمست الغموس. التي الغموس...الشّديد: األمر فـي: اليمين صاحبها تغمس التي

فيها استثناء ال التي هي وقيل النار، في ثم الحقـوق،. اإلثم بهـا تُقتطـع التي الكاذبة اليمين هي وقيل
النار في ثم اإلثم في صاحبها لغمسها غموساً الغمو. وسميت وهـو: ساليمين الرجـل يحلف أن وهي

أخيه مال بها ليقتطع كاذب أنه الفاجرة....يعلم الكاذبة اليمين فـي: الغموس...هي التي وهي ،ويالغَد
بها يتبايعون كانوا الغنم من الفحل مخّها: الغموس. صلب في شكي التي مـن: الغموس...الناقة الشديد

الشّجاع .)3("الرجال

اللفظة داللة المتنبيتطورت عند فالغموس السببية، طريق فيها"عن كذب من التي اليمين هي
اإلثم في السببيةف. )4("غمسته طريق عن المعجمي المعنى عن متطور السياقي .المعنى

:القرآن

قوله في المتنبي عند :)5(وردت

الـــ أنــزل مــا فــيهم لفظــك كــان ــياللــو واإلنجــ ــوراة والتــ ــقرآن ـــ

العروس،) 1( اللغة،: وينظر. 7/149،148تاج العـرب،. 7/421تهذيب ال.8/68،67ولسـان محـيط،والقـاموس
اللغة،. 3/318 العربية.3/265ومقاييس وصحاح اللغة ص. 4/1593،وتاج المحيط، .  463ومحيط

الديوان،) 2( .4/65شرح

العرب،) 3( اللغة،. 4/380العين،: وينظر. 11/84لسان العروس،. 6/268تهذيب المحيط،.4/203وتاج والقاموس
اللغة،. 2/243 الل.4/395،394ومقاييس العربيةوتاج وصحاح ص.3/956،غة المحيط، .  667ومحيط

الديوان،) 4( .4/65شرح

السابق) 5( فراس،. 3/244،المرجع أبي عند كشاجم،. 305صووردت .278صوعند
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وسـلّم...العزيزالتنزيل: القرآن عليـه اهللا صلى نبيه على أنزل الذي تعالى اهللا كالم يسمى
وفرقاناً وقرآناً فيضمها. كتاباً السور، يجمع ألنه قرآناً وسمي الجمع، معنى القرآن : القـرآن...ومعنى

اهللا لكتاب اسم ولكنه قرأت، من يؤخذ ولم بمهموز، وليس قرأتـه...اسم فقد جمعته شيء سـميو. كّل
بعض إلى بعضها والسور واآليات والوعيد والوعد والنهي واألمر القصص جمع ألنه . )1(.."القرآن

مجموع شيء وكل ويضمها، السور يجمع ألنه القرآن فسمي باالستعارة اللفظة داللة تطورت
مقروء مو. فهو السياقي االمعنى عن والقراءةتطور الجمع، معنى عن المتطور المعجمي .لمعنى

:كعبة

قوله في كشاجم عند كعبة لفظة :)2(وردت

آداب كعبــــــــة محجوجــــةإلــــــــى الشــــام بــــأرض

الشيء" المربع: والكعبة. ربعته: كعبت تربيعها: والكعبة. البيت أي لتكعيبها الحرام، ...البيت

. )3("الغرفة: الكعبة

لتكعيبها بذلك سميت فالكعبة بالمشابهة، اللفظة داللة عـنالمعنو. تطورت متطور السياقي ى
بالمشابهة المعجمي .  المعنى

: المشاعر

قوله في فراس أبي عند اللفظة :)4(جاءت

بزورهـــا؟ عارفـــات عرفـــات ــرفهـــل والحج المشــاعر ــك تل شــعرت ــل وه

وال مشعر، مفرده جمع وقيل: المشعر"مشاعر المشجر: الشِّعار، مثل الموضـع...هو المشعر
الشّج كثرة به الحج...رالذي وأعماله: شعار وآثاره وعالماته مزدلفـة...مناسكه هو الحرام . المشعر

متعبداته: المشعر من والمتعبد ومنـه: والمشاعر. المعلَم عليها، بالقيام وأمر إليها اهللا ندب التي المعالم
وموضع للعبادة معلم ألنه الحرام المشعر المناسك: المشاعر...سمي .)5("مواضع

العروس،) 1( اللغة،: وينظر. 1/101تاج العرب،. 7/254تهذيب المحيط،.12/51،50ولسان .1/25والقاموس

وصحا اللغة العربيةوتاج ص.1/65،ح المحيط، ص. 722ومحيط التعريفات، .   181وكتاب

كشاجم،) 2( .49صديوان

العرب،) 3( العـروس،. 1/299والتهذيب،. 1/207العين،: وينظر. 13/77لسان اللغـة،.1/457وتاج ومقـاييس
العربية.5/186 وصحاح اللغة ص.1/213،وتاج المحيط، اللغة،. 783ومحيط .   5/734وقاموس

فراس،) 4( أبي .133صديوان

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 8/91لسان العروس،. 1/375تهذيب المحيط،.3/304وتاج ومقاييس. 2/61والقاموس
العربية.3/194اللغة، وصحاح اللغة ص.2/698،وتاج المحيط، .  468ومحيط
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ت المعجميلم للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة .تغير

:مكّة

قوله في فراس أبي عند :)1(وردت

ذوى؟ مـا مكّـة بطنـان مـن اخضـر الصـخر؟أما أنبـت أمـا الـوادي؟ أعشب أما

أي" مكّاً يمكّه وقيل: مكّه فيهـا،: قيل. نقصه: أهلكه، واختلـف تعـالى، اهللا شرفها مكّة ومنه
كلّه: فقيل للحرم أو الحرام، للبلد فقيل...اسم تسميتها، وجه في أو: واختلف الـذنوب، تـنقص ألنهـا

وألحد فيها ظلم من تهلك ألنها أو فيها...تفنيها، الناس الزدحام مكّة .)2("سميت

فيها والملحد الظالم تهلك ألنها بالسببية، اللفظة داللة مف. تطورت السياقي عـنالمعنى تطور
الهالكلمعنى معنى عن المتطور . المعجمي

: الملكوت

المتنبي قول في :)3(جاءت

ــوهراً ج ــفّى المص ــك المل ــا أيه ــا سـماي مـن أسـمى الملكـوت ذي ذات من

النفوس: الملكوت" بأرواح المختص الغيب .)4("عالم

لل موافـق السـياقي والمعنى داللتها، على محافظة وبقيت اللفظة، هذه داللة تتغير معنـىلم
.المعجمي

: ناسك

قوله في كشاجم عند اللفظة هذه :)5(جاءت

ناســـــكة بحـــــب ــابليـــــت مرحـــ ــكها بنســـ ــوب تشـــ

فراس،) 1( أبي الخالدي،. 133صديوان بكر أبي عند .12صوجاءت

العروس،) 2( اللغة،: وينظر. 7/180تاج العـرب،. 7/409تهذيب المحـيط،.14/111ولسان . 3/330والقـاموس

اللغة، العربية.5/274ومقاييس وصحاح اللغة اللغة،.4/1609،وتاج .   5/793وقاموس

الديوان،) 3( .4/30شرح

العروس،) 4( المحيط،: وينظر. 7/181تاج اللغة،.3/330القاموس العربيـة.5/351ومقاييس وصحاح اللغة ،وتاج
ص.4/1610 المحيط، السابقةو. 863ومحيط المعاني إلى اهللا: "يضاف وعظمتـه: ملكوت المعجـم: ينظـر."سلطانه

ص.2/886الوسيط، التعريفات، . 246وكتاب

كشاجم،) 5( .69صديوان
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تعالى: النُّسك" اهللا إلى به تُقرب ما وكل والطاعة هـو...العبادة مـا الناسـك عن ثعلب سئل
وصفّاه: فقال نفسه خلّص كأنه المصفاة الفضة سبيكة وهو النّسيكة من مأخوذ وجلهو عز هللا .)1("ا

الخالصـة الفضة كسبيكة الخالص بإيمانه هللا العابد فالناسك باالستعارة، اللفظة داللة تطورت
السياقيو. الصافية امتطورالمعنى الخالصـةعن السـبيكة معنـى عـن تطور الذي المعجمي لمعنى
.الصافية

:الوحي

قوله في فراس أبي عند اللفظة :)2(وردت

فــي الــوحي كــأن منــزلحتــى ــرآنكم القـ ــائل فضـ ــص تُخَـ ــم ولكـ

غيرك: الوحي" إلى ألقَيتَه ما وكل الخفي والكالم واإللهام والرسالة والكتابة : والوحي. اإلشارة

أيضاً والكتاب أنب: الوحي...المكتوب إلى اهللا يوحيه علـى: قال. ائهيما أسـره الملـك ألن وحياً سمي
عل اهللا صلى النبي به وخص إليهالخلق المبعوث وسلم لألمـر،...يه ويكـون لإللهام، الوحي قصر ثم

لإلشارة وحيـاً...ويكون يسـمى اإللهـام صار ولذلك خفاء، في إعالم كلها اللغة في الوحي ...أصل

وحياً تسمى والكتابة وحياً يسمى واإليماء اإلشارة .)3("الملك: الوحي...النار: الوحي...وكذلك

اللفظ داللة الـوحيتطورت صار خفاء، في إعالم الوحي كان أن فبعد والتوسيع، بالتعميم ة
والكتابة: أيضاً واإلشارة السياقيو. اإللهام االمعنى عن معنـىمتطور عـن المتطور المعجمي لمعنى

خفاء في .اإلعالم

: اليمين

قوله في المتنبي عند :)4(جاءت

نـدم الـوغى عقبـى علـى اليمـين ــيعقبى ف ــدك يزي ــاذا ــمم القس ــدامك إق

وغيره: اليمين" اإلنسان القوة...يمين واليمين يمين، اليمنى لليد الحلف: اليمين. يقال

العرب،)1( العروس،:وينظر. 14/248،247لسان المحيط،. 7/186تاج اللغة،. 3/332والقاموس .5/420ومقاييس

العربية وصحاح اللغة ص. 4/1612،وتاج المحيط، . 891ومحيط

فراس،) 2( أبي .305صديوان

العرب،) 3( المحيط،: وينظر.15/172،171لسان اللغة،. 4/401القاموس وصـحاح.6/93ومقاييس اللغـة وتاج
المحي.6/2519،العربية صومحيط اللغة،. 961ط، .    6/897وقاموس

الديوان،) 4( فراس،. 4/15شرح أبي عند .243صووردت
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يمـين...والقسم علـى يمينـه مـنهم امـرئ كـل ضرب تحالفوا إذا كانوا ألنهم بذلك اليمين سميت
.)1("صاحبه

ي الحالف لضرب يميناً الحلف فسمي بالسببية، اللفظة داللة اآلخـرتطورت الحـالف .مـين

مو السياقي المعجميالمعنى المعنى عن .بالسببيةتطور

ألفاظ ـ :الدينيةالطقوسب

دينيـة وممارسـات أحكـام من الفرائض بتلك يتعلق وما والسنن الفرائض مفردات وتتضمن
التسبيح،اإلحسان،األحراز،: وهي.مرافقة الصـوم،صالة،ال،السجودالدعاء،الحج،التالوة،الترتيل،
.كفارةالفرض،العمرة،

:األحراز

قوله في المتنبي عند :)2(وردت

ــا الن ــب له ــي ف ــطّ خ ــاء الم ــب ــرازتحس األحــ فــــي الخطــــوط أدق ر

و حرز، مفرده جمع مجاز: الحرز"األحراز وهو وقيـل: الحرز. العوذة، الحصين، : الموضع

وغيره موضع من أحرزك يوصل: يقال. ما ال حرز في موضـع: يقال. إليههو أي حريـز، حرز هذا
إليه: الحرز...حصين لجيء أو غيره أو موضع من حيز .)3("ما

دال فاألحرازتطورت باالستعارة، اللفظة حاملهـالة تحمـي الحصين، المعنـىو. كالموضع
م االسياقي عن الحصينتطور الموضع معنى عن المتطور المعجمي .لمعنى

: اإلحسان

عن اللفظة قولهجاءت في المتنبي :)4(د

لمحســـن خيـــر لإلحســـان ــبولَلتّـــرك ربيـ ــر غيـ ــان اإلحسـ ــل جعـ إذا

العـرب،) 1( اللغـة،. 8/387العـين،: وينظـر. 326-15/323لسان المحـيط،.11/421وتهـذيب والقـاموس
اللغة،. 4/281،280 العربية.6/158ومقاييس وصحاح اللغة ص.6/2220،وتاج المحـيط، وقـاموس. 993ومحيط

ص. 6/939،938اللغة، التعريفات، .    280وكتاب

الديوان،) 2( .2/173شرح

العروس،) 3( العرب،: وينظر. 4/24تاج المحيط،.4/84لسان اللغة،. 2/8والقاموس اللغـة.2/38ومقاييس وتاج
العربية ص. 3/873،وصحاح المحيط، اللغة،. 160ومحيط .  2/178،177وقاموس

الديوان،شر) 4( فراس،. 1/53ح أبي عند كشاجم،. 303صووردت .34صوعند
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اإلساءة: اإلحسان" جبريـل،...ضد سـأله حـين اإلحسان وسلم عليه اهللا صلى النبي وفسر
فقال وسالمه، عليهما اهللا يراك: صلوات فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كأنك اهللا تعبد أن اإلحسـان...هو

معاًا واإلسالم اإليمان صحة في شرط وهو الطاعة...إلخالص، وحسن المراقبة .)1("اإلحسان

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى السابق، البيت في المتنبي عند اللفظة داللة تتغير .لم

:الترتيل

المتنبي قول في اللفظة هذه :)2(وردت

ــة بآي ــور العش ــب حس ــذي ال ــت ــورغل السـ ــك ــاترتيلـ آياتهـ ــن مـ ات

الشيء: الرتل" تناسق الكالم. حسن فيـه: ورتّل وتمهل وأبانه تأليفه فـي. أحسن والترتيـل
بغي: القراءة غير من والتبيين فيها القـرآن،...الترسل قـراءة فـي والتمكين والتبيين التحقيق الترتيل
بعض...الترسل: الترتيل إثر على بعضه ترتيالً بسـهولة: لالترتي...ورتّلته الفـم مـن الكلمة إرسال
اللغوي. واستقامة المعنى هو خفـض: وعرفاً. هذا وهـو الوقـوف، وحفـظ الحروف، مخارج رعاية

بالقراءة والتحزن .)3("الصوت

الحـروف، مخـارج لمراعاة ترتيالً، القرآن قراءة فسميت باالستعارة، اللفظة داللة تطورت
الوقوف مف. وحفظ السياقي اتطورالمعنى القراءةعن في الترسل معنى عن المتطور المعجمي .لمعنى

:التسبيح

قوله في المتنبي عند :)4(جاءت

وركبهـــا الركـــاب، قلـــص ــبيحنازعتـــه التّسـ ــداهم حـ الهـــالك خـــوف

بـه: وقيل...التّنزيه: التّسبيح" يوصف أن له ينبغي ال ما كل عن تعالى اهللا سـميت...تنزيه
ألن تسبيحاً سوءالصالة كل من وتنزيهه اهللا تعظيم الصـالة...التّسبيح بـه ويـراد يطلق قد والتسبيح

والتمجيد والتحميد .)5("االستثناء: التسبيح...والذِّكر

العرب،) 1( المحيط،.4/124لسان العربيـة.4/215والقاموس وصحاح اللغة المحـيط،. 5/2099،وتاج ومحـيط
اللغة،. 169ص ص. 2/187وقاموس التعريفات، . 11وكتاب

الديوان،) 2( .1/232شرح

العروس،) 3( اللغة،:ظروين. 7/335تاج العرب،. 10/418تهذيب المحيط،.6/96ولسان وتـاج.3/392والقاموس
العربية وصحاح . 4/1704،اللغة

الديوان،) 4( كشاجم،. 1/248شرح عند الخالدي،. 74صوجاءت بكر أبي .37صوعند

العروس،) 5( العرب،: وينظر. 2/158تاج المحـيط،.7/104لسان . 3/125اللغـة،ومقـاييس. 1/234والقاموس

ص المحيط، ص. 391ومحيط التعريفات، .  59وكتاب
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يوصف أن له الينبغي ما كل عن تعالى اهللا تنزيه فقط التسبيح فصار اللفظة، داللة خصصت
مو. به السياقي المعجميالمعنى المعنى عن .لتخصيصباتطور

:التالوة

قوله في فراس أبي عند :)1(جاءت

أبــداً ــاتهم أبي مــن ــتالوة ال ــدو ــنّغمتب والـ ــار األوتـ ــوتكم بيـ ــي وفـ

عنه: "يقال وتلوت أتلوه وتركته: تلوته عامـة،: التالوة...تبعته: وتلوته...خذلته الشيء بقية
أقلّه إال يبق لم حتى يتّبع تالوة...كأنه القرآن .)2("تهقرأ: وتلوت

السابق الشعري البيت في اللفظة داللة تتغير المعجميو. لم للمعنى موافق السياقي .المعنى

الحج :

قوله في فراس أبي عند اللفظة :)3(وردت

ــروض مفـــ ــج الحـــ ــإن والــــــزادفـــ الناقــــــة مــــــع

"قدم. القصد: الحج أي فالن إلينا اً. حجحج يحجه البيت...قصده: وحجه إلى خاصةالحج...

وسنّة فرضاً المشروعة باألعمال البيت إلى التوجه قصد واإلتيـان: الحج...والحج الحـج...الزيـارة
واحدة سنة نسك السمن...قضاء عليه فينصب بالدماغ، الدم فيختلط الرجل يشج أن حتـىالمغليالحج
بقطنة فيؤخذ الدم أ...يظهر عظم فيها هل فتنظر الهامة تفلق أن دمالحج . )4("و

الحـج صار مطلقاً، القصد هو الحج كان أن فبعد بالتخصيص، معجمياً اللفظة داللة تطورت
الحر البيت واحدةقصد سنة نسك وقضاء خاصة خاصـ. ام فالداللـة الشعري البيت في تعنـيكذلك ة،
والتوجه المعجميو. القصد المعنى عن متطور السياقي .المعنى

فراس،) 1( أبي .259صديوان

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 2/235لسان المحيط،.10/459،458تهذيب اللغة،. 4/308والقاموس .1/351ومقاييس

العربية وصحاح اللغة ص. 6/2289،وتاج المحيط، اللغة،. 73ومحيط .  1/106وقاموس

فراس،) 3( أبي كشاجم،. 93صديوان عند .175صوجاءت

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 4/37لسان العروس،. 19-3/17تهذيب المحـيط،.2/17،16وتاج . 1/188والقاموس

اللغة، العربيـة.2/30،29ومقاييس وصحاح اللغة ص.1/304،وتاج المحـيط، اللغـة،. 149ومحـيط وقـاموس
صوكتا. 2/167،166 التعريفات، .85ب
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:الدعاء

المت عند قولهوردت في :)1(نبي

بأســـا األعيـــان مـــن ــجيجنعـــوذه الضـ ــه لـ ــدعاء بالـ ــر ويكثـ

االستغاثة" بمعنى عبادة. الدعاء الدعاء يكون منهـا...وقد فضرب أضرب، ثالثة على الدعاء
عليه والثناء منه...توحيده يقرب وما والرحمة العفو اهللا مسألة الثاني الثالـث...والضرب والضـرب
م الحظ الدنيامسألته بقوله. ن األشياء هذه في يصدر اإلنسان ألن دعاء أجمع هذا سمي يـا: وإنما اهللا يا
رحمن يا دعاء. رب سمي وجّل: والدعاء...فلذلك عز اهللا إلى .)2("الرغبة

بالدع الستهالله دعاء فسمي بالسببية، اللفظة داللة بالقولتطورت تعالى اهللا إلى رب: وة ،يـا
اهللا السياقيفإذاً. ويا االمعنى عن بالسببيةمتطور المعجمي .لمعنى

:السجود

قوله في المتنبي عند السجود لفظة :)3(وردت

لـــه الســـجود أبـــى الخمـــيس الـــذُّبُلوإذا القنـــا فيـــه لـــه ســـجدت

أعظـم: سجد" خضـوع وال األرض، علـى الجبهة وضع وهو الصالة، سجود ومنه خضع
سجوداً...منه جبهته: سجد األرضوضع التحية...على بمعنى .)4("السجود

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

: الصالة

المتنبي قول في :)5(جاءت

لقـــاؤه الفقيـــر أمـــل مغنيـــاً ــايـــا دعـ إذا ــالة الصـ ــد بعـ ــاؤه ودعـ

والسجود: الصالة" واالسـتغفار: الصالة...الركوع تعـالىوالصـالة...الـدعاء اهللا : مـن

الدعاء...الرحمة من فيها لما الصالة سميت وبه رحمة، اهللا ومن واستغفار، دعاء المالئكة من الصالة

الديوان،) 1( فراس،. 1/239،3/90شرح أبي عند كشاجم،. 163صووردت .312،25صوعند

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 5/267،266لسان العروس،. 2/322تهذيب المحيط،.10/126وتاج . 4/329والقاموس

اللغة، العربية.2/279ومقاييس وصحاح اللغة صومح.6/2337،وتاج المحيط، . 282يط

الديوان،) 3( .3/307شرح

العروس،) 4( اللغة،: وينظر. 2/371تاج العرب،. 8/204تهذيب المحيط،.7/126،125ولسان . 1/310والقاموس

اللغة، العربية.3/133ومقاييس وصحاح اللغة ص. 2/484،483،وتاج المحيط، . 397ومحيط

الديوان،) 5( كش. 2/265شرح عند .17صاجم،ووردت
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اللزوم...واالستغفار الصالة في تعالى...األصل اهللا فرض ما لزوم العبـادة: الصالة...الصالة هـي
تعظيم من فيها لما صالة المخصوصة الصالة وسميت وتقـدسالمخصوصة، تعالى الصـالة...الرب

لغيره تقال والتبريك الدعاء بمعنى والتي لغيره، تقال ال والتكريم التعظيم بمعنى .)1("التي

تعظيم من فيها لما بذلك الصالة سميت فقد بالسببية، معجمياً اللفظة داللة تعـالى،تطورت هللا
واستغفار دعاء من فيها السياقيو. وما االمعنى عن الدعاءمتطور معنى عن المتطور المعجمي لمعنى

.واالستغفار

:الصوم

عند قولهجاءت في :)2(المتنبي

ــر والعص ــاد واألعي ــر والفط ــوم ــرالص والقم ــمس الش ــى حت ــك ب ــرة مني

والكالم: الصوم" والنكاح والشراب الطعام حركة: الصوم...ترك عن وإمساك القلب، في نية
والمشرب ال...المطعم هو اللغة...صبرالصوم في له: الصوم والترك الشيء عن : الصوم...اإلمساك

الكالم وترك األكل عمل: الصوم...ترك بال هذيل: الصوم...البيعة: الصوم...قيام لغة في . )3("شجر

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير . لم

:العمرة

قوله في كشاجم عند :)4(وردت

ـــ اللـــ ــر لعمـــ ــرزت والعمـــرهوأحـــ الحـــج أجـــر ــــه

المخصوص: العمرة" للقصد الشريعة في وجعل ،الود عمارة فيها التي الزيارة معنـى...هي
العمل في والمروة: العمرة الصفا بين والسعي بالبيت وهـو...الطواف االعتمـار من مأخوذ والعمرة

ب: العمرة...الزيارة الرجل يبني أهلهاأن في .)5("امرأته

العرب،) 1( المحيط،.8/276،275لسان اللغة،. 4/355والقاموس العربيـة.3/300ومقاييس وصـحاح اللغة ،وتاج
ص.6/2402 المحيط، ص. 517ومحيط التعريفات، .  139وكتاب

الديوان،) 2( كشاجم،. 2/97شرح عند الخالدي،. 278صوجاءت بكر أبي الخالـد. 80صوعند عثمان أبي ي،وعند
.60ص

العرب،) 3( اللغة،. 7/171العين،: وينظر. 8/309،308لسان المحـيط،.9/395،394وتهذيب . 4/143والقاموس

اللغة، العربية.3/323ومقاييس وصحاح اللغة ص.5/1970،وتاج المحيط، ص. 525ومحيط .  141والتعريفات،

كشاجم،) 4( .175صديوان

العروس،) 5( اللغة،ته: وينظر. 3/422تاج العـرب،. 2/185ذيب المحـيط،.10/279ولسان . 2/99والقـاموس

اللغة، العربية.4/141ومقاييس وصحاح اللغة ص. 2/757،وتاج المحيط، . 631ومحيط
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والمـروة الصـفا بين والسعي الحرام البيت زيارة فسميت باالستعارة، اللفظة داللة تطورت
والمعنى. عمرةً السياقي المعنى بين تطوراً والقصدنالحظ الزيارة معنى عن المتطور . المعجمي

: الفرض

المتنبي قول في :)1(جاءت

ــارمهم مك ــادوا ب ــى األول ــرام الك ــى والســننألق الفــرض عنــد الخصــيبي علــى

الشيء" بذلك: والفرض...السنّة: والفرض...أوجبته: فرضت سمي وجّل، عز اهللا أوجبه ما
وحدود معالم له أوجب. ألن أي وكذا كذا علينا اهللا ...القـراءة: الفرض...التوقيت: الفرض...وفرض

الفرض المرسومة: الفرض...الهبة: الفرض...التقدير: الفرض...القطع: أصل : الفـرض...العطية

يفترضون وغيره: الفرض...جند السير وفي والزند القدح في الشـيء: والفرض...الحز فـي الحـز
التمر: والفرض...القدح: الفرض...العالمة: الفرض...والقطع من .)2("ضرب

ه فالفرض بالسببية، معجمياً اللفظة داللة فرتطورت الذي الواجب وجـلو عـز اهللا . ضـه

مو السياقي المعجميالمعنى المعنى عن . بالسببيةتطور

: كفّارة

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه :)3(وردت

ــارةً كفّــ ــه عرســ ردي ــتُ ــيمفجعلــ أث ــر غي ــربت وش ــربها ش ــن ع

كفّ: الكفارة" ذلكما نحو أو صوم أو صدقة من به بالكفارة...ر عليهم غطّي وسـميت...كأنه
تسترهاا أي الذنوب تكفّر ألنها كفارات .)4("لكفارات

ذنبـه عـن التكفيـر يبغي صاحبها ألن بذلك الكفارة فسميت بالسببية، اللفظة داللة تطورت
السياقيو.وتغطيته بالسببيةالمعنى المعجمي المعنى عن .متطور

الديوان،) 1( فراس،. 4/214شرح أبي عند كشاجم،. 244،302صووردت .207صوعند

العرب،) 2( اللغة: وينظر. 11/160،159لسان العـروس،. 9/199،تهذيب المحـيط،.5/66،65وتاج والقـاموس
اللغة،. 2/352 العربيـة.4/489،488ومقاييس وصحاح اللغة ص.3/1098،1097،وتاج المحـيط، . 685ومحـيط

ص التعريفات، .   172وكتاب

الديوان،) 3( .4/47شرح

العرب،) 4( العروس،: نظروي. 13/87لسان المحيط،.3/524تاج اللغة،. 2/132والقاموس وتاج.5/192ومقاييس
العربية وصحاح ص.2/808،807،اللغة المحيط، اللغة،. 785ومحيط . 5/735،734وقاموس
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واآلخرةـج والثواب العقاب : ألفاظ

وما والشر الخير مفردات والثـوابوتتضمن والجـزاء اآلخرة على تدل ألفاظ من بها يتصل
قسمان وهي شريرة، أم كانت خيرةً ألعماله، جزاء من اإلنسان يالقيه :وما

:العقابألفاظ-1

.الكفر،الفحشاءالضالل،،الشر،جهنّمالجحيم،باطل،لام،اإلث: وهي

: اإلثم

المتنبي قول في :)1(جاءت

ــين الحس ــحاق إس ــن اب ــدنا ــدهوج ــمكج اإلث ــن م ــاً بريئ ــى القتل ــرة كث ــى عل

وقيل: اإلثم" له: الذنب، يحّل ال ما يعمل أن اإلثم...هو في وقع أي فالن من...أثم اإلثم

الخمرة .)2("أسماء

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

: الباطل

قوله في المتنبي عند :)3(وردت

ــ وحق ــا ــموأم مقس ــة غاي ــو وه ــلك الباط ــواك س ــا وم ــت أن ــقُّ لَلح

الشيء" باطل: بطل فهو وخسراً، ضياعاً الحق: والباطل...ذهب ...إبلـيس: الباطل...نقيض

والذم: الباطل بالمدح كسباً واتخاذه الشعر .)4("صناعة

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

الديوان،) 1( فراس،. 4/54شرح أبي عند اللفظة كشاجم،. 66صووردت .159صوعند

العرب،) 2( اللغـة،. 8/250العين،: وينظر. 1/57،56لسان المحـيط،.11/153،152وتهذيب .               4/74والقـاموس

اللغة، ص. 1/61،60ومقاييس المحيط، اللغة،. 3ومحيط ص. 1/6وقاموس التعريفات، . 7وكتاب

الديوان،) 3( فراس،. 3/261شرح أبي عند كشاجم،. 216صووردت الخالـدي،. 201صوعند بكـر أبـي وعند
.88ص

العرب،) 4( العـروس،. 7/431ين،الع: وينظر. 2/104،103لسان المحـيط،.7/229وتـاج . 3/246والقـاموس

اللغة، العربية.1/258ومقاييس وصحاح اللغة ص.4/1635،وتاج المحيط، اللغـة،. 44ومحيط . 1/72،71وقاموس

ص التعريفات، . 43وكتاب
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: الجحيم

المتنبي قول في :)1(جاءت

جــوى نــار المحــب فــؤاد أبردهـــاففــي الجحـــيم نـــار أحـــر

النار: الجحيم" أسماء من عظيمة. اسم نار جحيموكل فهي مهواة الشـديدة...في النار الجحيم
جحيم...التأجج نار على توقد نار وأصله...وكل جهنّم، أسماء من اسم مـن: الجحيم لهبـه اشـتد ما
.)2("النار

لهبها الشتداد الجحيم فسميت باالستعارة، اللفظة داللة عـنف. تطورت متطور السياقي المعنى
باالستعارةمعنىال .المعجمي

:جهنّم

قوله في المتنبي عند اللفظة :)3(وردت

لهيبــه رأيــت لــو قلــب ــوق جهنّمـــاوخف فيــه لظننـــت جنّتــي يــا

البعيد: الجهنام" وجهنام. القعر جهنّم ولـمب: وبئر قعرهـا لبعـد جهنم سميت وبه القعر، عيدة
فيها جهنّام أعجمي...يقولوا اسم عباده...جهنّام بها اهللا يذّب التي النار أسماء من هـو...جهنّم ويقال
معرب قوالن...فارسي جهنّم ال: في أعجميـة وهـي اآلخـرة، في بها اهللا يعذّب التي النار اسم جهنّم

والعجمة للتعريف آخرون. تُجرى تُجـر: قال لـم وإنما قعرها، لبعد بها اآلخرة نار سميت عربي جهنّم
التأنيث وثقل التعريف أن. )4("لثقل عبراني"والصحيح هنُّم" جهنّم بن هنُّم" جي ابن وادي وكان. معناه
تُفت يسمى عليها الموت...المطّل بعد األبدي العقاب موقع .)5("وهو

الل داللة قعرهاتطورت لبعد جهنّم اآلخرة النار فسميت بالسببية، معجمياً داللة. فظة وتطورت
ونارهـا جهنّم بلهيب الحب من قلبه لهيب الشاعر شبه فقد بالمشابهة، السابق الشعري البيت في اللفظة

بالسببيةو. المتّقدة المعجمي المعنى عن متطور السياقي .المعنى

الديوان،) 1( كشاجم،. 1/296شرح عند .273صوجاءت

العرب،) 2( اللغة،ته: وينظر. 3/83لسان المحيط،.3/220ذيب اللغـة،. 4/88والقاموس وتـاج.1/429ومقاييس
العربية وصحاح ص.5/1892،اللغة المحيط، .  94ومحيط

الديوان،) 3( الخالدي،. 4/28شرح عثمان أبي عند .147صووردت

العرب،) 4( المحيط،.3/230لسان العربيـة.4/94والقاموس وصـحاح اللغة المحـيط،. 5/1892،وتاج ومحـيط
. 133ص

الدخيلة،) 5( األلفاظ .22صتفسير
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الشر :

قول في المتنبي عند :)1(هوردت

ــر الش ــا لكم ــى بغ ــن م ــر الش ــدا ع ــادال الفسـ ــل أهـ ــاد الفسـ ــص وخـ

"الخير: الشر والظلم: الشر...نقيض والفساد بالسـوء: الشر...السوء اآلمـر ألنـه إبليس،
والمكروه الشر...العيب: الشر...الفقر: والشر. الحمى: الشر. والفحشاء فـي: وأصل الشـيء بسطك
الثياب من .)2("وغيرهاالشمس

داللة تسميةتطورت فاستعيرت باالستعارة تعنياللفظة التي الشمس،: الشر في األشياء بسط
وغيرها والفحشاء والظلم الفساد أعمال على مو. لتطلق السياقي االمعنى عن المعجمـيتطور لمعنـى

الشمس في البسط داللة عن .المتطور

: الضالل

المتنبي قول في :)3(وردت

ــ يتشـــ ــاللال الكـــ ــن مـــ ــاللكّين الضــ ــن مــ ــاذرن يحــ وال

والضاللة" والرشاد: الضالل الهدى الطريـق: يقال...ضد عن وضّل ضاع، إذا الشيء ضّل
جار الشيء...إذا وغاب: وضّل الضياع...خفي الضـالل...النسـيان: والضالل...الضالل : أصـل

يقال الك: الغيبوبة، وضّل غاب، إذا اللبن، في الماء غاب: افرضّل إذا الناسي، وضّل الحجة، عن غاب
حفظه .)4("عنه

ضالالً واالنحراف الكفر فسمي بالمشابهة، اللفظة داللة مف. تطورت السياقي عنالمعنى تطور
المشابهةا طريق عن المعجمي .لمعنى

:الفحشاء

قوله في المتنبي عند @:)5(جاءت @

الديوان،) 1( فراس،. 2/33شرح أبي عند كشاجم،. 314صوجاءت .241صوعند

العروس،) 2( العرب،. 6/216العين،: وينظر. 3/294تاج اللغـة،.8/53ولسان اللغـة.3/180ومقـاييس وتـاج
العربية ص. 2/695،وصحاح المحيط، ص. 459ومحيط التعريفات، . 132وكتاب

الديوان،) 3( فراس،. 3/320شرح أبي عند كشـاجم،. 152،123صووردت عثمـان. 272صوعند أبـي وعنـد
ص .160الخالدي،

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 9/57،56لسان العـروس،. 9/167تهذيب المحـيط،.7/410وتـاج . 4/5والقـاموس

اللغة، اللغة.3/356ومقاييس العربيةوتاج ص.5/1748،وصحاح التعريفات، .  143وكتاب

الديوان،) 5( فراس،. 3/312شرح أبي عند .206،11صوجاءت
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ــالي اغتسـ ــا وبهـ ــرابي شـ ــا ــمنهـ لـ ــاء الفحشـ ــر تخطـ ــاليال ببـ ي

والفعل" القول من القبيح والفاحشة الفاحشة: والفحشاء...الفحشاء يشـتد...اسم مـا كّل وهو
والمعاصي الذنوب من الزنا. قبحه بمعنى الفاحشة ترد ما والكثـرة: الفحش...وكثيراً وكـل...الزيادة

فاحش فهو وحده قدره جاوز والقَدر...شيء للحق موافقاً اليكون أمر فاحشةوكل فهو والفحشـاء...،
.)1("البخل

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

: الكفر

قوله في المتنبي عند :)2(جاءت

بالقنـــا المســـالك ضـــيقة ــانوالطـــرق اإليمـ ــى علـ ــع مجتمـ ــر والكفـ

اإليمان: الكفر" الشّكر: والكفر...نقيض نقيض وهو النّعمة الشـيءأ...كفر تغطية الكفر صل
تستهلكه الحـق،. تغطيةً سـتر فيه الكفر اإليمان،ألن مقابلة وفي خاصة، النعمة ستر في الكفر شاع ثم

النِّعم فياض نعم كلّه: يقال...وستر قلبه غطى الكفر ألن كافراً الكافر سمي ...التغطيـة: الكفر...إنما

تحته: والكفر ما يستر ألنه تحتها: والكفر...التراب ما تستر ألنها تطلـى: الكفر...الظّلمة الـذي القير
وتغطيته لسواده السفن .)3("به

بالم اللفظة داللة ويخفيهتطورت الحق يستر فالكفر مو. شابهة، السـياقي عـنالمعنى تطـور
المشابهةا طريق عن المعجمي .لمعنى

واآلخرةألفاظ-2 :الثواب

ال،البعث: وهي الحشر،ثواب، .القيامةالخُلْد،حالل،الجنّة،

:البعث

المتنبي قول في :)4(وردت

ــا الع ــي ف ــوة النب ــدث أح ــا م ــل فســادهمث شــاع حــين والبعــث لــم

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 11/134لسان المحيط،.3/237تهذيب اللغة،. 2/293والقاموس وتاج.4/478ومقاييس
العربية وصحاح ص. 3/1014،اللغة المحيط، صوكت. 678ومحيط التعريفات، . 171اب

الديوان،) 2( فراس،. 4/181شرح أبي عند كشاجم،. 158صووردت .16صوعند

العروس،) 3( اللغة،: وينظر. 3/524تاج العرب،. 7/562تهذيب اللغة،.86-13/84ولسان وتاج.5/192ومقاييس
العربية وصحاح ص.2/808،اللغة المحيط، اللغة،. 785ومحيط .5/734وقاموس

الديوان،) 4( الخالدي،. 2/56شرح بكر أبي عند .85صووردت
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الغزو: والبعث. الرسول: البعث" إلى الجند المشخصـون: والبعث. بعث المبعوثـون . القـوم

الجند وجه...وجههم: وبعث إلى يبعثون للقوم بعثاً يكون والركـبوالبعث السـفر مثل الوجوه، ...من

البعث واالنبعاث: تأويل التصرف عن يحبسه كان ما وجهـين...إزالة علـى العرب كالم في : والبعث

والبعث اإلرسال قاعد: أحدهما أو بارك للموتى: والبعث...إثارة اهللا من المـوتى...اإلحياء : وبعـث

البعث ليوم .)1("نشرهم

ا في اللفظة داللة يعنـيخصصت فيه فالبعث السابق، الشعري المعنىفـ. )2("األنبيـاء: "لبيت
بالتخصيص المعجمي المعنى عن متطور .السياقي

:ثواب

قوله في المتنبي عند :)3(وردت

رشــوةً الحــب علــى بالبــاغي أنــا ــوابومــا ث ــه علي ــي يبغ ــوى ه ــعيف ض

من: الثواب...الجزاء: الثواب" فعله على اإلنسان به جوزي شرما أو مـا: الثـواب...خير
إساءته من المسيء وعلى إحسانه، من المحسن على .)4("يرجع

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير . لم

:الجنّة

المتنبي قول في :)5(جاءت

ــة جنّ ــل ك ــي ف ــون يرج ــذي ال ــا ــدرجون الخُل ــن م يئســنا ــا م ــى حت ــان بأرج

جنّةً.البستان: الجنّة" النخيل تسمي والنخل: والجنة. والعرب الشجر ذات تكـون...الحديقة ال
وليست حديقة فهي شجر ذات وكانت ذلك فيها يكن لم فإن وعنب، نخل وفيها إال العرب كالم في الجنة

العرب،) 1( اللغـة،. 2/112العين،: وينظر. 2/108،107لسان العـروس،. 2/144،143وتهذيب .1/602وتـاج

المحيط، اللغة،. 1/168والقاموس العربية.1/266ومقاييس وصحاح اللغة ص.1/273،وتاج المحـيط، . 45ومحيط

ا . 1/73للغة،وقاموس

الديوان،) 2( .2/56شرح

السابق،) 3( .1/199المرجع

اللغة،) 4( العرب،: وينظر. 11/148تهذيب العـروس،. 3/51لسان المحـيط،.1/602وتـاج . 1/43والقـاموس

اللغة، العربية.1/394،393ومقاييس وصحاح اللغة ص.1/95،وتاج المحيط، اللغـة،. 87ومحيط . 1/120وقاموس

صوكت التعريفات، .  76اب

الديوان،) 5( كشاجم،. 2/64شرح عند الخالدي،. 195صوجاءت عثمان أبي .147صوعند
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وتظليلهـ: والجنة...بجنّة أشجارها لتكاثف الستر وهو االجتنان، من اآلخرة، الدار في النّعيم دار اهي
أغصانها .)1("بالتفاف

والتفـاف أشـجارها لتكاثف االسم بهذا الجنّة فسميت بالسببية، معجمياً اللفظة داللة تطورت
السياقيف. أغصانها المعجميالمعنى المعنى عن .بالسببيةمتطور

:الحشر

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه :)2(وردت

لـه صـباح ال ليلـي كـان مـا بعـد ــوممن يـ أول ــأن ــرهكـ آخـ ــرِ الحشـ

اآلذان: الحشر" من لطف القُذَذ: الحشر...ما من لطف األسـنّة: الحشر...ما مـن الـدقيق
منها والتلطيف: الحشر...والمحدد والسـوق: الحشـر...التدقيق عـن: الحشـر...الجمـع الجـالء
الشديدة: الحشر...األوطان السنة جهة: الحشر...إجحاف إلى الح...السوق القيامـة: شرويوم ...يوم

عم: الحشر إذا النّفير من .)3("الموت: الحشر...الخروج

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .   لم

: الحالل

فراس أبي قول في اللفظة :)4(جاءت

ــج، عل ــياء األش ــب أعج ــن م ــا ــرامأم الحـ ــن مـ ــالل الحـ ــي يعرفنـ

مستعا: الحالل" الحرام التّحريمضد حكم عنه انتفى ما وهو العقدة، حل من . )5("ر

حـالالً التحريم عنه نفي ما كّل فسمي باالستعارة، اللفظة داللة السـياقيو. تطورت المعنـى
المعجميم المعنى عن .باالستعارةتطور

العرب،) 1( المحيط،.6/22العين،: وينظر. 3/221لسان اللغة،. 4/212والقاموس اللغـة.1/421ومقاييس وتـاج
العربية ص. 5/2094،وصحاح المحيط، اللغة،. 130ومحيط .2/154وقاموس

الديوان،) 2( .2/118،4/77شرح

العروس،) 3( اللغة،: وينظر. 3/142،141تاج العرب،. 3/227تهذيب اللغة،.4/127ولسان وتاج.2/66ومقاييس
العربية وصحاح ص.2/630،اللغة المحيط، اللغة،. 170ومحيط .2/187وقاموس

فراس،) 4( أبي .276صديوان

العروس،) 5( العرب،: ظروين. 7/285تاج المحيط،.206-4/204لسان اللغـة،. 3/370والقاموس .2/20ومقاييس

العربية وصحاح اللغة ص. 4/1674،وتاج المحيط، ص. 189ومحيط التعريفات، .98وكتاب
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: الخُلد

الشعري بيته في المتنبي عند الخُلد لفظة : )1(جاءت

ج ــل ك ــي ف ــون يرج ــذي ال ــا ــةرجون ــدنّ الخُل ــن م يئســنا ــا م ــى حت ــان بأرج

منها: الخلد" يخرج ال دار في البقاء وأقام: خلد. دوام الخلد. بقي أهلهـا: ودار لبقـاء اآلخرة
الجنّة: والخلد...فيها أسماء من عيون: والخلد...اسم لها يخلق لم عمي، الجرذان من : الخلد...ضرب

والقرط . )2("السوار

الل داللة اآلخرةتطورت فسميت بالسببية، معجمياً فيهـا: فظة أهلها لبقاء الخلد المعنـىو. دار
االسياقي عن البقاءمتطور دوام معنى عن المتطور المعجمي . لمعنى

:القيامة

قوله في المتنبي عند :)3(وردت

ابنَــه غرتــك العبــاس خلّــف ــمعاقــد مس ــة القيام ــى وإل ــا لن ــرأى م

القيامة" البعث: يوم القيوميوم الحي يدي بين الخلق يقوم يوم قـام: قيل...، مصـدر أصـله
من قيامةالخلق القيامة...قبورهم الجمعة: يوم . )4("يوم

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

الدين: ثانياً وأمور والعقيدة العبادة ألفاظ :تحليل

:صوتياً-1

ص: إله ح ح ص ح، .ص

ص: تبارك ح ص ح، ح ص ح، .ص

ح: تعالى ح ص ح، ح ص ح، .ص

ص: جبار ح ح ص ص، ح .ص

الديوان،) 1( كشاجم،. 2/64شرح عند .125صووردت

العروس،) 2( اللغة،: وينظر. 2/345،344تاج ال. 5/421تهذيب المحيط،.5/124عرب،ولسان . 1/302والقاموس

اللغة، العربية.2/207ومقاييس وصحاح اللغة ص.2/469،وتاج المحيط، اللغة،. 247ومحيط . 2/242وقاموس

الديوان،) 3( .2/268شرح

العرب،) 4( اللغة،. 5/233العين،: وينظر. 12/229لسان المحـيط،.7/324وتهذيب ومحـيط.4/170والقاموس
صالم اللغة،. 764حيط، . 5/715،714وقاموس
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ص: الخالق ح ص ح، ح .ص

بصص: ر ح .ص

ص: الرحمن ح ح ص ص، ح .ص

ص: فاطر ح ص ح، ح . ص

ص: اهللا ح ح ص ص، ح .ص

ص: أباطح ح ص ح، ح ص ح، . ص

ص: إبليس ح ح ص ص، ح .ص

ص: اإلسالم ح ح ص ص، ح .ص

ص: أصنام ح ح ص ص، ح . ص

ص: إمام ح ح ص ح، .ص

ص: األنبياء ح ح ص ح، ص ص، ح . ص

ص: آية ح ص ح، .ص

ص: إيمان ح ح ص ح، ح .ص

ص: بيت ح ح .ص

ص: توبة ح ص ح، ح .ص

ص: الجن ح .ص

صص: حجر ح .ص

ص: الحرم ح ص ح، .ص

ص: الدين ح ح .ص

ص: رسول ح ح ص ح، .ص

ص: رمضان ح، ص ح، صص ح .ح

صص: الزهد ح .ص

ص: السنن ح ص ح، . ص

ص: سورات ح ح ص ح، ح .ص
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صص: شرع ح .ص

صص: الشِّرك ح .ص

ص: غموس ح ح ص ح، .ص

ص: قرآن ح ص ص، ح .ص

ص: الكعبة ح ص ص، ح .ص

ص: مشاعر ح ص ح، ح ص ح، . ص

ص: مكة ح ص ص، ح .ص

ص: ملكوت ح ح ص ح، ص ح، .ص

ح: ناسك صحص ح ص ،.

ح: وحيال ح ص ح، .ص

ص: يمين ح ح ص ح، .ص

ص: أحراز ح ح ص ص، ح . ص

ص: إحسان ح ح ص ص، ح .ص

ص: ترتيل ح ح ص ص، ح .ص

ص: تسبيح ح ح ص ص، ح .ص

ص: تالوة ح ص ح، ح ص ح، .ص

صص: الحج ح .ص

ص: دعاء ح ح ص ح، .ص

ص: سجود ح ح ص ح، .ص

ص: صالة ح ح ص ح، .ص

ص: صوم ح ح .ص

صص: العمرة ح ص ص، .ح

صص: فرض ح .ص

ص: كفّارة ح ص ح، ح ص ص، ح .ص
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صص: إثم ح .ص

ص: باطل ح ص ح، ح .ص

ص: جحيم ح ح ص ح، .ص

ص: جهنّم ح ص ص، ح ص ح، .ص

ص: الشر ح .ص

ص: ضالل ح ح ص ح، .ص

ص: فحشاء ح ح ص ص، ح . ص

صص: كفر ح . ص

صص: بعث ح . ص

ص: ثواب ح ح ص ح، . ص

ص،: الجنة ح صص ح . ص

صص: حشر ح .ص

ص: حالل ح ح ص ح، .ص

صص: الخلد ح .ص

ص: قيامة ح ص ح، ح ص ح، .ص

:صرفياً-2

وزناأللفاظ على جاءت فرض: هي) فَعل(التي صوم، وحي، شرع، حشربيت، جاءتاألفو. ،بعث، ظ
وزن إثم: وهي) فعل(على شرك، دين، وزنو. حجر، على جاءت التي كفر: يه) فُعل(ألفاظ ،زهد،

لفظةو.خلد وزنهناك على وزن. حرم: هي) فَعل(جاءت على واحدة ،سنن: هي) فُعل(ولفظة
وزن: مفردها على جاءتو).فُعلة(سنّة، التي صيغةاأللفاظ جحيم: هي) فَعيل(على صيغةو.يمين،

تعالى):تَفَاعل( صيغة. تبارك، وزنو.جبار):فعال(وهناك على فاطر،: هي) فاعل(ألفاظ آية،خالق،
باطل التيو. قرآن):فُعالن(ووزن. رمضان):فَعالن(وصيغة. رحمن):فَعالن(صيغةو.ناسك، ألفاظ

وزن على كعبة: هي) فَعلَة(جاءت صيغةو. توبة، على قيامة):فعالة(ألفاظ على. تالوة، لفظة وهناك
وزن.عمرة):فُعلَة(وزن على جاءت إحسان):إفْعال(وألفاظ صيغة. إسالم، . كفّارة):فَعالة(وعلى

وزن على جاءت أحراز):َأفْعال(وألفاظ وزنها: مفردها،أصنام، وزنها).فَعل:(صنَم، .)فعل: (حرز،

وزن شر):فَع(وهناك ،حج ،ووزن. رب)فع:(وزنألفو.جِن على غموس):فَعول(اظ . رسول،



205

وزن صيغةو.أنبياء):أفعالء(ووزن.سجود):فُعول(وعلى على جاءت إمام):فَعال(ألفاظ .إله،

وزن على حالل):عالفَ(وألفاظ ثواب، وزن.ضالل، وزنةظولف.دعاء):فُعال(وعلى على
وزنها: مفردهامشاعر،):مفاعل( على.صالة):فَعاة(وصيغة).مفْعل(مشعر، جاءت لفظة وهناك

وزنولفظة. اهللا):لفَعال(صيغة وزن. إيمان):فيعال(على صيغةو. جهنّم):فَعلَّل(وعلى على ألفاظ
جنّة):فَعة( صيغة. مكّة، على مفردها):َأفَاعل(وألفاظ وزنها: أباطح، جاءتو).َأفْعل(أبطح، ألفاظ

صيغة تسبيح):تفعيل(على وزن.ملكوت):فَعلوت(وصيغة. ترتيل، على سورات،):فُعالت(وألفاظ
وزنها: مفردها صيغةةظولف).فُعلَة(سورة، وزن.فحشاء):فعالء(على أما. جهنّم):فَعلَّل(وعلى

هي فصيغها الدخيل .إبليس):إفعيل(صيغة:األلفاظ

:داللياً-3

داللتها: أوالً تطورت التي :وتتضمن:األلفاظ

دالل توسعت الوحي: وهيتها،ألفاظ األصنام، . تعالى،

وهي داللتها، خصصت رب،: ألفاظ الخالق، الجبار، البيـت،اإلله، إمـام، أباطح، الرحمن،
الحج التسبيح، رسول، . الدين،

وهي المشابهة، طريق عن تطورت الغيب: ألفاظ الكفر، الضالل، الكعبة، الشرع، . السنن،

السببية طريق عن تطورت الـدعاء،اهللا،: ألفاظ اليمـين، مكّة، الغموس، الجن، آية، األنبياء،
كفّا الفرض، الخلدالصالة، الجنة، جهنّم، . رة،

األحـراز،: باالستعارةداللتهاتطورتألفاظ ناسـك، القـرآن، السـورة، رمضان، اإلسالم،
الحاللالترتيل ،الشر الجحيم، العمرة، ، .

داللتها: ثانياً تتغير لم التاليةوتتضمن: ألفاظ :المفردات

اإلحسان، الملكوت، المشاعر، الشّرك، الزهد، الحرم، الحجر، التوبة، اإليمان، فاطر، تبارك،
الباطل اإلثم، الصوم، السجود، القيامةالتالوة، الحشر، ثواب، الفحشاء، ، .

الدخيلة: ثالثا دخيلة،هناك: األلفاظ واحدة .إبليس: وهيلفظة
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الثانيالفص : ل

وفلسفتهما والوجود الحياة ألفاظ
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وفلسفتهما:أوالً والوجود الحياة والسياقألفاظ المعجم :  بين

الحياة إلى العصر ذلك أبناء نظرة عن المعبرة المفردات على الدالة األلفاظ الحقل هذا يتضمن
وهي بها، المرتبطة واأللفاظ :والوجود،

بصائر،األ بدعة، الخلق،جد،الصل، الغيـب،الحلم، العقـل، الضمير، الروح، الدهر، الدنيا،
نفس محتد، .الفطرة،

:األصل

قوله في المتنبي عند األصل لفظة :)1(جاءت

ــه ب ــى أت ــالً أص ــرحمن ال ــع قط ــال ــلف األص ــب الطي ــب الطي ــت رأي ــإني ف

يقال: األصل" شيء، كل أص: أسفل وقلع الحائط، وأصل الجبل، أصل في ثـمقعد الشجر، ل
قيل حتى شيء: كثر كل أصـل: أصل والنهـر للولـد، أصـل فاألب إليه، الشيء ذلك وجود يستند ما

غيره: األصل...للجدول عليه يبنى .)2("الحسب: األصل...ما

األصل كان أن فبعد والتوسيع، بالتعميم معجمياً اللفظة داللة صـار: تطورت شيء كل : أسفل

إلي الشيء وجود يستند الحسب. هما األبيات في السياقيف. واألصل االمعنى عن المعجمـيتطور لمعنى
معنى عن شيء: المتطور كل . أسفل

: بدعة

قوله في المتنبي عند :)3(وردت

بدعــةً رأيتــك لمــا طربــي فــأطربومــا أراك أن أرجــو كنــت لقــد

اإلكمال: البدعة" بعد الدين في ضـال...الحدث بدعة وكل بدعة، محدثة مـا. لةكل هـي أو
واألعمال األهواء من وسلم عليه اهللا صلى النبي بعد محدثة: البدعة...استحدث بدعتان...كل : البدعة

ضالل وبدعة هدى، والشر...بدعة الخير في يكون .)4("البدع

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى السابق، الشعري البيت في اللفظة داللة تتغير . لم

الديوان،) 1( فراس،. 3/124،299شرح أبي عند كشاجم،. 105صوجاءت .150صوعند

العروس،) 2( اللغة،: وينظر. 7/207،206تاج العرب،. 9/379تهذيب المحـيط،.1/115،114ولسان والقـاموس
اللغة،. 3/338 العربي.1/109ومقاييس وصحاح اللغة اللغة،.4/1623،ةوتاج ص.1/21وقاموس . 38والتعريفات،

الديوان،) 3( فراس،. 1/186شرح أبي عند كشاجم،. 141صووردت .153صوعند

العروس،) 4( اللغة،:وينظر. 5/271،270تاج العرب،. 2/67،66تهذيب المحـيط،.2/37ولسان . 3/3،4والقاموس

اللغة، الع.1/209ومقاييس وصحاح اللغة اللغة،.3/1184،ربيةوتاج ص.1/53وقاموس التعريفات، .  44وكتاب
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: ربصائ

قوله في فراس أبي عند اللفظة :)1(جاءت

ــرك ــا! لعم أهله ــع تنف ــار األبص ــا ــائرم بصـ ــرين للمبصـ ــن يكـ لـــم إذا

والبصيرة بصيرة، مفرده جمع المدركـة"البصائر القلب القلـب: البصـيرة...قوة . عقيـدة

األمر وتحقيق الدين من القلب في اعتقد لما اسم ...العبـرة: رةالبصـي...الفطنـة: البصيرة. البصيرة

الدين: البصيرة في الخبـاء: والبصيرة...الشاهد: والبصيرة...الثبات علـى تكـون التـي ...الشـقة

الدم: البصيرة...الترس: البصيرة من الدرهم يسـل...الثأر: والبصيرة. مقدار لم ما الدم من . البصيرة

وقيل: وقيل منه، الدفعة البكر: هو دم .)2("البصيرة

داللة القلبخصصت عقيدة على لتدل السابق الشعري البيت في السـياقيو. اللفظة المعنـى
ا عن بالتخصيصمتطور المعجمي .لمعنى

دالج :

قوله في المتنبي عند :)3(وردت

نفــيسٍ علــى حســدت أنــي العثـــورفلــو ـــدالج لـــذي بـــه لجــدتُ

"داألم: الج وأبو األب والحظوة: والجد. أبو والرزق: دوالج. البخت جد: يقال. الحظ ذو فالن
حظّ ذو أي كذا الدنيا: الجد. في في والغنى النهر: الجد...الحظ : والجـد...العظَمـة: والجد...شاطئ

والغنى والسعادة .)4("الحظ

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى المتنبي، عند اللفظة داللة تتغير . لم

فراس،) 1( أبي .106صديوان

العروس،) 2( اللغة،: وينظر. 3/48تاج العرب،. 329-9/327تهذيب المحـيط،.2/94ولسان . 1/387والقـاموس

اللغة، العربية. 1/253ومقاييس وصحاح اللغة ص. 2/591،وتاج المحيط، اللغة،وق.42ومحيط وكتاب.1/69اموس
ص .47التعريفات،

الديوان،) 3( كشاجم،. 2/143شرح عند .81صووردت

العروس،) 4( اللغة،: وينظر. 2/313تاج العـرب،. 8/122،121تهذيب المحـيط،.3/90،89ولسـان والقـاموس
اللغة،. 1/291 العربية.1/407،406ومقاييس وصحاح اللغة المحي.2/452،وتاج صومحيط اللغة،.95ط، وقاموس
ص.1/126 التعريفات، مج. 78وكتاب . 1،3/148والمخصص،
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:الحلم

المتن عند قولهوردت في :)1(بي

بمانعــة حلــمٍ مــن الحداثــة والشِّـيبفمــا الشـبان فـي لـمالح يوجـد قد

السفه: الحلم" األمور: الحلم...نقيض في والتثبت .)2("األناة

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى المتنبي، عند اللفظة داللة تتغير .لم

:الخَلْق

المتنبي عند اللفظة هذه قولهجاءت :)3(في

ــجٍ ره ــي ف ــيفان الس ــع اجتم إذا ــر ــلانظ والعم ــق الخَلْ ــي ف ــا اختالفهم ــى إل

التقدير" الخلق العرب. أصل كالم في إليه: والخلق يسبق لم مثال على الشيء الخلق...ابتداع
أحدهما وجهين، واآلخر: على أبدعه، مثال على شـيء: الخلق...الكذب: الخلق...التقدير: اإلنشاء كل

.)4("مملّس

اللفظةتطورت الخلق،باالستعارةداللة إليـه: فصار يسـبق لـم مثـال على الشيء . ابتداع

السياقي اوالمعنى عن المعجميمتطور .باالستعارةلمعنى

:الدنيا

بيته في المتنبي عند :)5(جاءت

ــت تقلّب ــويالً ط ــدنيا ال ــحب ص ــن كــذباوم صــدقها يــرى حتّــى عينــه علــى

اآلخرة: الدنيا" اآلخرة...نقيض وتأخّرت دنت وألنها لدنوها، الدنيا .)6("سميت

الديوان،) 1( فراس،. 1/170شرح أبي عند كشاجم،. 213صووردت .98صوعند

العرب،) 2( المحيط،.3/246العين،: وينظر. 4/210،209لسان اللغـة،. 4/100والقاموس وتـاج.2/93ومقاييس
العرب وصحاح ص. 5/1903،يةاللغة المحيط، اللغة،. 190ومحيط ص. 2/204وقاموس .  98والتعريفات،

الديوان،) 3( فراس،. 3/82شرح أبي عند كشاجم،. 10صوجاءت .48صوعند

العرب،) 4( العروس،: وينظر. 5/140،139لسان المحـيط،.6/335وتاج اللغـة،. 3/236والقـاموس ومقـاييس
ال.2/213 وصحاح اللغة ص. 4/1471،عربيةوتاج المحيط، اللغـة،. 251ومحيط والتعريفـات،. 2/246وقـاموس
.  6ص

الديوان،) 5( فراس،. 1/72،57شرح أبي عند كشاجم،. 264صووردت .84صوعند

العرب،) 6( اللغة،. 8/75العين،: وينظر. 5/311لسان اللغـة،.10/348وتهذيب اللغـة.2/303ومقاييس وتـاج
العربية ص.6/2341،وصحاح المحيط، . 295ومحيط



210

لدنوها الدنيا سميت فقد بالسببية، معجميا اللفظة داللة موافـقو. تطورت السـياقي المعنـى
بالسببية الدنو، معنى عن المتطور المعجمي . للمعنى

: الدهر

المتنبي قول في اللفظة :)1(جاءت

الـــدهر صـــروف نعاتـــبألي ــبفيـــه نطالــ ــوتر بــ ــاه رزايــ وأي

الحسنى" األسماء في يعد قد تعالى...الدهر اهللا هو كثـر: الدهر...الدهر أو قـّل ...الزمان

الطويل الزمان هو األمد: الدهر...الدهر على سنة: الدهر: وقيل...يطلق مـن: الـدهر. ألف العـالم
انقضائه إلى وجوده والغاية: والدهر...لةالناز: والدهر...ابتداء واإلرادة الباقية: الدهر...الهمة العادة

الحياة والدولة: والدهر...مدة .)2("الغلبة

الطويـل الزمان هو فيه فالدهر السابق، الشعري البيت في اللفظة داللة المعنـىو. خصصت
م المعجميالسياقي المعنى عن . بالتخصيصتطور

:الروح

المتنبي قول في :)3(وردت

وجـــردت الشــمول بمشـــيته ــروحلعبــت ال ــوال ل ــنام األص ــن م ــنماً ص

الروح:الروح" من يخرج ريح ألنه روحاً سمي يتنفسـه...النّفس، الذي النفَس هو إنما الروح
أحد: الروح...اإلنسان علمه يعطَ لم اهللا خلق من النبـوة: الروح...خلق أمر أو : والـروح...الوحي

السالم: والروح. ألمرا: والروح. القرآن عليه السالم: والروح. جبريل عليه حفَظَـةٌ: والـروح. عيسى
آدم بني على الحفَظَة المالئكة .)4("على

المتنبي عند فالروح السابق، البيت في اللفظة داللة السـياقيو. الـنّفس: خصصت المعنـى
المعجميم المعنى عن . بالتخصيصتطور

الديوان،) 1( فراس،. 1/106شرح أبي عند كشاجم،. 149صوجاءت الخالـدي،. 91صوعند بكـر أبـي وعنـد
الخالدي،. 79،11ص عثمان أبي .147،128صوعند

العروس،) 2( العرب،: وينظر. 3/219،218تاج المحـيط،.5/314،313لسان اللغـة،. 2/33والقاموس ومقـاييس
العربية.2/305 وصحاح اللغة ص.2/661،وتاج المحيط، ص. 296،295ومحيط التعريفات، .  111وكتاب

الديوان،) 3( كشاجم،. 1/245شرح عند الخالدي،. 77،61صووردت بكر أبي .36صوعند

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 6/257،256لسان العروس،. 4/86تهذيب المحـيط،.2/147وتاج .1/232والقاموس

العربية وصحاح اللغة ص.1/367،وتاج المحيط، ص. 358ومحيط التعريفات، .   289وكتاب
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:الضمير

ا عند اللفظة قولهجاءت في :)1(لمتنبي

ســوامعا الخفــي للجــرس ــاوتنصــب تناديـ ــمير الضـ ــاة مناجـ ــن يخلـ

الخاطر: الضمير" وداخل قلبك: الضمير...السر في تضمره الذي . )2("الشيء

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى السابق، البيت في اللفظة داللة تتغير . لم

: العقل

المتنب عند اللفظة هذه قولهوردت في :)3(ي

يضـحكه العقـل صـافي أروع جسـم ــبفـي األعاجي ــحاك إض ــاس الن ــق خالئ

والنُهية: العقل...العلم: العقل" مـن: العقل...الحجر األشياء بصفات العلم هو أو الحمق، ضد
ونقصانها وكمالها وقبحها األمور: والعقل...حسنها في عقالً: والعقل. التثبت العقل وسمي ألنـهالقلب،

يحبسه أي المهالك في التورط عن صاحبه مـن: وقيل. يعقل اإلنسـان يتميز به الذي التمييز هو العقل
الحيوان المشط: والعقل...الدية: والعقل...سائر من 4("الحصن: العقل...ضرب(.

عـن ويحبسـه صـاحبه يعقـل ألنه العقل سمي فقد بالسببية، معجميا اللفظة داللة تطورت
. لكالمها

الثم داللة السـابقلخصصت الشعري البيت في فالعقل السياق، في والنُهيـة: فظة . الحجـر

بالتخصيصو المعجمي المعنى عن متطور السياقي . المعنى

: الغيب

قوله في المتنبي عند الغيب لفظة : )5(جاءت

ــى والنّه ــجاعة الش ــدار مق ــاوزت ــالمتج ع ــب بالغي ــت أن ــومٍ ق ــول ق ــى إل

الديوان،) 1( فراس،. 4/286شرح أبي عند كشاجم،. 136صووردت .251صوعند

العرب،) 2( العروس،: وينظر. 9/61،60لسان المحيط،.3/353تاج اللغة،. 2/79،78والقاموس .3/371ومقاييس

العربيةوتا وصحاح اللغة ص.2/722،ج المحيط، . 539ومحيط

الديوان،) 3( فراس،. 1/280،175شرح أبي عند كشـاجم،. 234صووردت عثمـان. 103صوعند أبـي وعنـد
.107صالخالدي،

العرب،) 4( اللغة،. 1/159العين،: وينظر. 10/234،233لسان العروس،. 1/229،228،226وتهذيب .8/25وتاج

المحيط،والقام اللغة،. 4/19،18وس العربيـة.4/69ومقاييس وصـحاح اللغة المحـيط،.5/1769،وتاج ومحـيط
ص. 621ص التعريفات، .   157،156وكتاب

الديوان،)5( فراس،. 3/387شرح أبي عند كشاجم،. 249صوجاءت .61صوعند
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عنك: والغيب. الشك: بالغي" غاب ما محصـالً: والغيب...كل كان وإن العيون عن غاب ما
القلوب األرض: والغيب...في من اطمأن الشّاة: الغيب...ما ثرب .)1("شحم

مـا علـى الداللة إلى األرض، من المطمئن على الداللة من بالمشابهة اللفظة داللة تطورت
العيون عن السياقيو. غاب االمعنى عن بالمشابهةمتطور المعجمي . لمعنى

: الفطرة

قوله في كشاجم عند :)2(وردت

الحــــقِّ علــــى صــــمتُ ــرهلقــــد الفطـــ ــى علـــ وأفطـــــرتُ

به: الفطرة" المعرفة من الخلق عليه اهللا فطر المولـود: الفطرة...ما عليها يخلَق التي الخلقة
هأم بطن عليه...في فُطر التي الخلقة يعني شـقاوةالفطرة أو سـعادة مـن الـرحم في : الفطـرة...ا

. )3("الدين

السياق والمعنى السابق، الشعري البيت في اللفظة داللة تتغير المعجمييلم للمعنى . موافق

: محتد

المتنبي قول في اللفظة :)4(جاءت

ــةً وحكم ــاً رأي ــاس الن ــوق تف ــن ــداولك تحوم ــاً ونفس ــاالً ح ــتَهم فُقْ ــا كم

مطلقاً: المحتد...األصل: المحتد" ال النّسب في أيضاً...األصل : والحتَـد...الطبع: والمحتد

شيء كل من األصل .)5("الخالص

المعنـى عـن متطـور السياقي والمعنى فقط، النّسب في األصل على اللفظة داللة خصصت
بالتخصيص . المعجمي

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 11/106،105لسان العر. 6/404تهذيب اللغـة،.1/416وس،وتاج .4/403ومقاييس

العربية وصحاح اللغة ص.1/196،وتاج المحيط، .  671ومحيط

كشاجم،) 2( .175صديوان

العرب،) 3( اللغة،: وينظر. 11/160،159لسان العـروس،. 10/142تهذيب المحـيط،.3/471وتـاج والقـاموس
اللغة،. 2/114 العربي.4/510ومقاييس وصحاح اللغة ص. 2/781،ةوتاج المحيط، التعريفـات،. 695ومحيط وكتاب
.  175ص

الديوان،) 4( .1/289شرح

العروس،) 5( اللغة،: وينظر. 2/331تاج العـرب،. 3/424تهذيب المحـيط،.4/28ولسـان . 1/296والقـاموس

اللغة، العربية.2/135ومقاييس وصحاح اللغة ص. 2/462،وتاج المحيط، . 147ومحيط
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:النفس

قوله في المتنبي عند اللفظة :)1(وردت

ــهو تهاب ال ــي الت ــنّفس ال ــرك يت ــد ــبق تتهيـ ــي التـ ــنّفس الـ ــرم ويختـ

عند،: النّفس" بمعنى والنفس األخ، والنفس الدم، والنفس التمييز، به يكون ما والنفس الروح،

دبغة: والنفس جميعه...الغيب: النفس...قدر اإلنسان عن بها يعبر لتولـد...النفس نفساً النفس سميت
منها بهاالنَّفَس الشيء...الجسد: النّفس...واتصاله العظَمـة: الـنفس...العين: النّفس...ذاته: ونفس

والنفس األنفـة: والكبر، والنفس وجوهره، وكنهه الشيء عين والنفس الهمة، والنفس والـنفس،العزة،
المعين تصيب التي .)2("العين

الن سميت فقد بالسببية، معجمياً اللفظة داللة بهاتطورت واتصاله منها النَّفَس لتولّد . فس

الروحثم على لتدّل السابق، البيت في اللفظة داللة مو. خصصت السياقي عـنالمعنى تطور
بالتخصيص المعجمي .المعنى

والفناء: ثانياً الموت فلسفة ألفاظ :تحليل

:صوتياً-1

صص: أصل ح .ص

ص: بدعة ح ص ص، ح .ص

مقا: بصائر ثالثة من هيتتكون صوتية ص: طع ح ص ح، ح ص ح، بصـيغتها. ص أمـا
هي) بصيرة(المفردة مقاطع ثالثة من ص: فتتكون ح ص ح، ح ص ح، .ص

ص:  الجِد ح .ص

صص: حلم ح .ص

صص: خَلْق ح .ص

ح:  دنيا ح ص ص، ح .ص

صص: دهر ح .ص

فراس،. 1/175،185الديوان،شرح) 1( أبي عند .103صووردت

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 14/320،319لسان العروس،. 9/562،561تهذيب المحـيط،.4/259وتاج والقاموس
اللغة،. 2/264 العربية.5/460ومقاييس وصحاح اللغة ص. 3/984،وتاج المحيط، اللغـة،. 908ومحيط وقـاموس
التع. 6/848 صوكتاب . 262ريفات،
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ص: روح ح ح .ص

ص: ضمير ح ح ص ح، .ص

صص: عقْل ح .ص

ص: الغيب ح ح .ص

ص: رةفط ح ص ص، ح .ص

ص: محتد ح ص ص، ح .ص

صص: النَّفْس ح .ص

:صرفياً-2

وزناأللفاظ على جاءت نفس: هي) فَعل(التي غيب، عقل، دهر، علىةظولف. أصل، جاءت
وزنولفظة.حلم: وهي) فعل(وزن وزنو.روح: هي) فُعل(على علىولفظة.أجل: هي) فَعل(على
وزن. يرضم: هي) فَعيل(صيغة فطرة):فعلَة(وعلى وزنولفظة.بدعة، ووزن. دنيـا):فُعلَـة(على

)فَع:(صيغة. جِد على جاءت صيغة. محتد):مفْعل(وألفاظ بصـيرة،: مفردهابصائر،):فعائل(وهناك
).فَعيلَة(وزنها

:داللياً-3

داللتها: أوالً تطورت التي : وتتضمن:األلفاظ

دال توسعت وهيألفاظ . األصل: لتها،

وهي داللتها، خصصت النفس: ألفاظ محتد، العقل، الروح، الدهر، . بصائر،

وهي المشابهة، طريق عن تطورت . الغيب: ألفاظ

السببية طريق عن تطورت .الدنيا: ألفاظ

باالستعارة تطورت . الخلق: ألفاظ

داللتها: ثانياً تتغير لم التالية: ألفاظ المفردات : وتتضمن

الحلم، ،الجِد الفطرةبدعة، العناصر، . الضمير،
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الثالث :الفصل

فلسفة والفناءألفاظ الموت
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والفناءألفاظ:أوالً الموت والسياقفلسفة المعجم :بين

الحقل هذا الفنـاءيتضمن ومفـردات والنشـور، والبعـث الموت ألفاظ على الدالّة المفردات
الت المجـال،والزوال هـذا في يستخدمونها التي والمفردات الزمنية، الفترة تلك أناس نظرة عن تعبر ي

:وهي

العد ضريح، رمس، الحداد، الثكل، النحباألجل، المنايا، مأتم، لحد، كفن، نوادبم، النعش، ،.

:األجل

قوله في المتنبي عند :)1(وردت

عـرضٍ عـن عـاداك مـن تضرب زلت ــيال ف ــر النص ــل ــلبعاج األج ــتأخر مس

ونحوه: األجل" الدين وحلول الموت في الوقت الشـيء: واألجـل. غاية : واألجـل...مـدة

.)2("الضيق

السابق الشعري البيت في اللفظة داللة تتغير المعجمي. لم للمعنى موافق السياقي .المعنى

:الثّكل

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه :)3(جاءت

ون ســيفه شــاك كــل الثكــلوالــهشــفى مــن الثــاكالت حتــى الــداء مــن

والهالك: الثكل" زوجهـا: والثكل. الموت المـرأة فقدان في يستعمل ما وأكثر الحبيب . فقدان

المحكم ولدهما: وفي والمرأة الرجل فقدان في يستعمل ما الولد: الثّكل...أكثر .)4("فقد

إ الحبيب، فقدان على الداللة من اللفظة داللة والهالكتوسعت الموت على الداللة المعنىو.لى
م المعجميالسياقي المعنى عن .بالتعميمتطور

الديوان،) 1( فراس،. 3/88شرح أبي عند .222صووردت

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 1/60لسان العـروس،. 8/443تهذيب المحـيط،.7/203وتـاج . 3/337والقـاموس

اللغة، العربية.1/64ومقاييس وصحاح اللغة ص.4/1621،وتاج المحيط، اللغة،. 4ومحيط .  1/7وقاموس

الديوان،شر) 3( .3/297ح

العرب،) 4( اللغة،. 5/349العين،: وينظر. 3/31،30لسان العـروس،. 7/553وتهذيب والقـاموس.7/246وتاج
اللغة،. 3/353المحيط، العربية.1/383ومقاييس وصحاح اللغة ص.4/1647،وتاج المحيط، وقـاموس. 82ومحيط
.  1/115اللغة،
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: الحداد

المتنبي قول في :)1(وردت

بعيــدة بــالد مــن يــؤتى البواكيـــاومثلــك الحـــداد ربـــات ليضـــحك

السودثياب: الحداد" النساء. المآتم من دحوالم والطّ: والحاد الزينـة تترك هـي...يـبالتي
للعدة زوجها بعد والطيب الزينة تترك التي زوجهـا. المرأة على تسلّبها وهو وحداداً حداً تحد ...حدت

وقيل الزينة، ترك زوجها على المرأة الزينـة: وإحداد وتركت الحزن ثياب ولبست عليه حزنت إذا هو
ذلك...والخضاب من منعت ألنها المنع، من .)2("مأخوذ

تتغير عندلم اللفظة المعجميداللة للمعنى موافق السياقي والمعنى السابق، بيته في . المتنبي

: رمس

فراس أبي بيت في اللفظة :)3(جاءت

تنقضـــي ال مصــائب رهــن ــهالمــرء رمس ــي ف ــمه جس ــوارى ي ــى حت

الخفي: الرمس" رمساً. الصوت الشيء أثره: ورمس رمسـاً. طمس وسـوى: ورمسه دفنـه
الرمس...عليهاألرض والتغطية: أصل نفسه...الستر : والـرمس...القبـر: الرمس...رمس: والقبر

األثر الريح به ترمس القبر. التّرب عليه: ورمس حثي اآلثـار...ما بـه فترمس الريح تحمله والرمس
تعفيها القبر: والرمس...أي .)4("تراب

س فقد بالسببية، معجمياً اللفظة داللة لـهتطورت وتغطيته الميت لستره بذلك الرمس ثـم.مي
نفسه القبر على بالداللة السياق في اللفظة داللة المعنـىو. خصصت عـن متطـور السـياقي المعنى

بالتخصيص .المعجمي

: الضريح

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه @:)5(وردت @

ــه كابن ــرد ب ضــم ــا م ــذي ال ــن اب ــا ــريحي ضـ ــم ضـ ــد كالجـ وال ــرفاً شـ

الديوان،) 1( كشاجم،ووردت. 4/296شرح الخالدي،. 289صعند بكر أبي .27صوعند

العرب،) 2( العروس،: وينظر. 4/57لسان المحيط،. 2/332،331تاج اللغة،. 1/297والقاموس وتاج.2/4ومقاييس
العربية وصحاح ص.2/463،462،اللغة المحيط، اللغة،. 153ومحيط .  2/171وقاموس

فراس،) 3( أبي عند. 175صديوان .191صكشاجم،ووردت

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 6/224،223لسان العـروس،. 9/528،527تهذيب اللغـة.4/164،163وتاج وتـاج
العربية ص.3/936،وصحاح المحيط، . 351ومحيط

الديوان،) 5( كشاجم،. 1/253شرح عند .66صووردت
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كلّه: الضريح...البعيد: الضريح" شقّاً...القبر األرض في يشَقّ فـي: الضريح...ألنّه الشّقّ
الضريح...وسطه لحد: أو بال األرض،: الضريح: ويروى...قبر فـي الكعبـة مقابل السماء في بيت
المعمور: قيل البيت .)1("هو

هو فالضريح السابق، الشعري البيت في اللفظة داللة كلّهخصصت السـياقيو. القبر المعنى
المعجميم المعنى عن التخصيصتطور طريق .عن

:العدم

المتنبي قول في :)2(جاءت

ــه أطلبـ ــرت سـ ــأني وكـ ــه ــدمعدمتـ الع ــى عل ــدنيا ال ــدني تزي ــا فم

وقلّته: العدم" المال فقد على وغلب وذهابه، الشيء .)3("الفقر: والعدم...فقدان

ا في اللفظة داللة تتغير السابقلم الشعري المعجميو. لبيت للمعنى موافق السياقي .المعنى

:كفن

قوله في المتنبي عند اللفظة :)4(وردت

ملكــه مــن البلــى كفــن دــافوربمــزو الكـ ــه عينـ ــد وإثمـ ــف مغـ

يسـتره...التغطية: الكفن...معروف: الكفن" ألنه الميت كفن سمي لبـاس: الكفـن...ومنه
معروف .)5("الميت

اللفظةتطور داللة ويغطيـهت الميـت يسـتر ألنه كفناً الكفن سمي فقد المعنـىو. بالسببية،
م االسياقي عن والتغطيةتطور الستر معنى عن تطور الذي المعجمي .لمعنى

العروس،) 1( اللغة،: وينظر. 2/187تاج العـرب. 3/254تهذيب المحـيط،.9/31،ولسـان . 1/245والقـاموس

اللغة، ص. 3/400ومقاييس المحيط، . 533ومحيط

الديوان،) 2( فراس،. 4/159شرح أبي عند .270صووردت

العرب،) 3( اللغة،. 2/56العين،:وينظر. 10/64لسان اللغة،. 2/74وتهذيب وصـحاح.4/248ومقاييس اللغة وتاج
المحيط،. 5/1982،العربية . 582صومحيط

الديوان،) 4( .2/131،4/235شرح

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 13/92لسان المحيط،.7/624تهذيب اللغة،. 4/265والقاموس وتـاج.5/190ومقاييس
العربية وصحاح ص.6/2188،اللغة المحيط، اللغة،. 786ومحيط .5/737وقاموس
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:لحد

قوله في المتنبي عند :)1(جاء

بجيشــه القضــاء ضــاق مــن كــّل ضــيقمــن لحــد فحــواه ثــوى حتــى

ي: اللحد" الذي جانبـه،الشقّ إلـى وسط عن أميل قد ألنه الميت موضع القبر جانب في كون
عرضه: وقيل في يحفر اإللحاد...الذي الشيء: وأصل عن والعدول .)2("الميل

معجمياً اللفظة داللة القبـرتطورت جانـب إلى وسط عن أميل ألنه اللحد فسمي . بالمشابهة،

مو السياقي االمعنى عن التطور المعجمي الشيءلمعنى عن والعدول الميل معنى عن تطور . ذي

:المأتم

فراس أبي عند اللفظة هذه :)3(وردت

ــر، حاض ــرسٍ بع ــاحبها وص ــت ــأتمراح م ــي ف ــا وأهله ــه، اإلل ــي يرض

فيه" النساء الجتماع المأتم سمي ومنه شيئين، بين جمع إذا يأتم مقاء...أتالس في تتفتقوأصله
واحدة فتصيران فـرحوا...خرزتان أو حزن في نساء أو رجال من مجتمع كل فـي...لمأتم المـأتم

وقيل: األصل للموت، النساء اجتماع به خُص ثم والفرح، الغم في والنساء الرجال الشّواب: مجتمع هو
غير ال منهن...والشر الخير في يجتمعن النساء العرب عند المـأتم...المأتم أن فـتظن تغلـط العامة
والن حزنالنوح أو فرح في المجتمعات النساء المأتم وإنما بمعنـى...ياحة، المـأتم يقـع أن يمتنـع ال

الجامع السبب هو والحزن اجتمعن، لذلك النساء ألن والبكاء، والنوح والحزن .)4("المناحة

اللفظة داللة فيهتطورت النساء الجتماع المأتم سمي فقد مف. بالسببية، السياقي تطـورالمعنى
ا شيئينلعن بين الجمع معنى عن المتطور المعجمي .معنى

:المنايا

المتنبي قول في اللفظة هذه :)5(جاءت

ــتغير المسـ ــرذُ الجـ ــبح أصـ ــد ــبلقـ العطـ ــريع صـ ــا المنايـ ــير أسـ

الديوان،) 1( .2/335شرح

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 13/176لسان العروس،. 3/437،436تهذيب اللغـة،.2/493وتاج .5/236ومقاييس

العربية وصحاح اللغة ص.2/534،وتاج المحيط، اللغة،. 809ومحيط .  5/754وقاموس

فراس،) 3( أبي كشاجم،. 269صديوان عند الخالدي،. 50صووردت عثمان أبي .147صوعند

العرب،) 4( اللغة،: نظروي. 1/48لسان المحيط،.10/479تهذيب اللغـة،. 4/74والقاموس وتـاج.1/47ومقاييس
العربية وصحاح ص. 5/1857،اللغة المحيط، اللغة،. 2ومحيط .1/4وقاموس

الديوان،) 5( فراس،. 1/259،202شرح أبي عند كشاجم،. 26صووردت .199صوعند
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والمنية منية، مفرده جمع علينا: "المنايا قدر ألنه ومنـي. الموت يمني، الموت له اهللا منى وقد
قُدر أي المنايـا: يقال...له وجمعهـا الموت، وهي المنية، سميت وبه منياً، يمني خيراً عليك اهللا منى

مخصوص بوقت مقدرة الموت: المنية...األحداث: المنايا...ألنها .)1("قدر

علـى قُدرت، أي منيت، ألنها بذلك المنية سميت فقد السببية، طريق عن اللفظة داللة تطورت
الو. اإلنسان اسياقيالمعنى عن بالسببيةمتطور المعجمي . لمعنى

:نَحب

قوله في فراس أبي عند :)2(وردت

ــه نحبــ قضــــى إذ المعــــالي ــلأرى الثاكـ ــه، الوالـ ــاء بكـ ــي تبكـ

المحكم: النّحب" وفي بالبكاء، الصوت البكاء: رفع ب...النّذر: والنحب...أشدالخطـر: والنّح
...السعال: والنحب. الحاجة: والنحب. البرهان: والنّحب. الهمة: بوالنّح. المراهنة: والنحب...العظيم

والنحب: النّحب السمن: النوم، والنحب : والنحـب...القمـار: والنّحـب. الشـدة: والنحب...الطول،

والوقت: والنحب...الموت السريع: والنحب. النّفس: النّحب...المدة للقمار...السير .)3("النحب: ويقال

الموتخصصت على بالداللة السابق الشعري البيت في اللفظة بـينو. داللة تطـوراً نالحظ
ا و السياقي بالتخصيصالمعنى المعجمي . لمعنى

:النعش

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه : )4(وردت

أرى أن ــك نعش ــل قب ــل آم ــت كن ــا ــيرم تس ــال الرج ــدي أي ــى عل ــوى رض

بذ: النّعش" سمي الميت سريرسرير فهو ميت عليه يكن لم فإذا الرتفاعه شـبيه...لك والنعش
مرض إذا الملك عليها يحمل كان حتـى...بالمحفّة كالمهم في كثر ثم األصل هو سـريرهذا سـمي

العرب،) 1( الل: وينظر. 14/139،138لسان المحيط،.11/427،426غة،تهذيب اللغـة،. 4/394والقاموس ومقاييس
العربية.5/276 وصحاح اللغة ص. 1/73،وتاج المحيط، . 866ومحيط

فراس،) 2( أبي الخالدي،. 206صديوان بكر أبي عند .17صووردت

العرب،) 3( اللغة،: وينظر. 14/207،206لسان العروس،. 3/591،590تهذيب المحـيط،والق.1/479وتاج اموس
اللغة،. 1/135 العربية.5/404ومقاييس وصحاح اللغة ص.1/222،وتاج المحيط، .  881ومحيط

الديوان،) 4( كشاجم،. 2/129شرح عند .244صووردت



221

نفسه: النّعش...نعشاًالميت السرير...السرير والنعش الميت واالرتفـاع: النعش...النعش ...البقـاء

.)1("الرفع: والنعش

البقـاء هـو فالنعش الرتفاعه، بذلك النعش سمي فقد السببية طريق عن اللفظة داللة تطورت
السياقيو. واالرتفاع االمعنى عن المعجميمتطور السببيةعنلمعنى .طريق

:نوادب

قوله في فراس أبي عند اللفظة :)2(جاءت

المهنــا بنــي بيــوت فــي ــاتركنــا انتحابـ ــا بهـ ــبن ينتحـ ــوادب نـ

المي" محاسنهندب وعدد عليه، بكى أي الثنـاء: والنّدب...ت بحسن الميت النادبة تدعو ...أن

البليد نقيض الماضي الفرس أي: والندب. النّدب معونـة أو حـرب أو أمـر إلى قوماً إنسان يندب أن
ويسارعون يجيبون أي له فينتدبون إليه .)3("يدعوهم

الساب الشعري البيت في اللفظة داللة تتغير المعجمي،قلم للمعنى موافق السياقي . والمعنى

والفناءتحليل: ثانياً الموت فلسفة :ألفاظ

:صوتياً-1

ص: أجل ح ص ح، .ص

صص: ثُكْل ح .ص

ص: حداد ح ح ص ح، .ص

صص: رمس ح .ص

ص: ضريح ح ح ص ح، .ص

ص: العدم ح ص ح، .ص

ص: كَفَن ح ص ح، .ص

صص: اللحد ح .ص

العرب،) 1( اللغة،. 1/258العين،: وينظر. 14/298لسان العروس،. 1/389،388وتهذيب ومقاييس.4/357وتاج
العربية.5/450اللغة، وصحاح اللغة ص. 3/1022،وتاج المحيط، اللغة،. 903ومحيط .6/842وقاموس

فراس،) 2( أبي .17صديوان

العرب،) 3( اللغة،: وينظر. 14/221لسان العروس،. 10/308تهذيب المحـيط،.1/481وتاج . 1/136والقـاموس

اللغة، العربية.5/413ومقاييس وصحاح اللغة صومحي.1/223،وتاج المحيط، . 885ط



222

ص: مأتم ص، ح صص .ح

ح: منايا ح ص ح، ح ص ح، .ص

صص: نَحب ح .ص

صص: نعش ح .ص

هي: نوادب صوتية مقاطع ثالثة من ص: تتكون ح ص ح، ح ص ح، بصـيغتها. ص أمـا
هي) نادبة(المفردة مقاطع ثالثة من ص: فتتكون ح ص ح، ص ح، ح .ص

:صرفياً-2

وزناأللفاظ على جاءت نحب: هي) فَعل(التي لحد، نعشرمس، على. ، جاءت لفظة وهناك
مفردها):فواعل(صيغة وزنها: نوادب، وزن).فَاعلَة(نادبة، على جاءت أجـل،: هـي) فَعل(وألفاظ

كفن صيغة. عدم، على جاءت صـيغة. ضريح: هي) فَعيل(ولفظة وصـيغة. حـداد):فَعـال(وعلى
وزن. منايا):فَعايا(وصيغة.مأتم):مفْعل( .ثكل: يه) فُعل(وعلى

:داللياً-3

داللتها: أوالً تطورت التي :وتتضمن:األلفاظ

وهي داللتها، توسعت الثّكل: ألفاظ . األصنام،

وهي داللتها، خصصت النّحب: ألفاظ . الضريح،

وهي المشابهة، طريق عن تطورت . لحد: ألفاظ

السببية طريق عن تطورت النعشالر: ألفاظ المنايا، المأتم، كفن، .مس،

داللتها: ثانياً تتغير لم التالية: ألفاظ المفردات :وتتضمن

نوادب العدم، الحداد، . األجل،
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الرابع : الفصل

والبيئة الطبيعة ألفاظ



224

والبيئةألفاظ:أوالً والسياقالطبيعة المعجم :بين

ه والبويتضمن الطبيعة مفردات على الدالّة األلفاظ الحقل وعواملذا ظواهر من فيهما بما يئة
المتنوعة وأنواعها والنباتات البرية والحياة والسماء واألرض والمناخ بالجو الظـواهر،تتعلق المتعددة

هي الحقل هذا ومفردات وطبيعتها، الصحراء فيها :بما

سـحاب، روضـة، ديمـة، دشت، خروع، الحيا، الحدائق، البيد، البرق، األدغال، األجرع،
الالغيث كافور، فالة، الياسمين، وهاد، الوسمي، نرجس، مفاوز، . مروج،

: األجرع

عند اللفظة هذه فراسجاءت قولهأبي :)1(في

صـــبابةً، تبكيـــاني ال لـــم ،أجرعــا؟خليلـــي الفــرد بــاألجرع أأبــدلتما

وقيل: األجرع" الرمل، تشاكل الحزونة ذات وقيل: األرض المستوية، السهلة الرملة هي: هي
شيئا تنبت ال عندهم. الدعص فيها: والجرعة وعوثة ال التي المنبت الطيبة العذاة األجرع: وقيل. الرملة

حجارة وجانب رمل منه جانب وخشـونة: األجرع...كثيب حزونة فيه الذي الواسع وهـي...المكان
ماء تمسك وال شيئا تنبت ال التي .)2("الرملة

با سياقيا اللفظة داللة ويريـدتطورت بـاألجرع، عليها أصبحا التي الحالة يشبه : "لمشابهة،

لي عليه كنتما عما بالمشابهةو. )3("أتغيرتما المعجمي المعنى عن متطور السياقي . المعنى

:األدغال

قوله في المتنبي عند األدغال لفظة :)4(وردت

آلــي ــر غي ــار ط ــا م ــل يئ ــم األدغـــالفل فـــي فانغــّل عـــدا ومــا

والدغلاألدغال دغل، مفرده الدخل"جمع مثل مفسـد: والدغل. الفساد األمـر فـي ...دخل

وقيل: الدغل الملتف، الكثيف وكثرته: الشجر النبت اشتباك فيـه: الدغل: وقيل...هو يخاف موضع كل
األرض...االغتيال المرتفـع،: وأدغال والقـف دغـل، الشـجر وستر منها، والوطاء وبطونها رقتها

والجبال: األكمةو دغل الوطيء والغائط دغل، والوادي الدغل...أدغال: دغل، الملتـف: وأصل الشجر

فراس،) 1( أبي . 183صديوان

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 3/126لسان العـروس،. 1/329تهذيب المحـيط،.5/299وتـاج . 3/12والقـاموس

اللغة، العربية.1/444ومقاييس وصحاح اللغة ص. 3/1195،وتاج المحيط، اللغة،. 103ومحيط .1/133وقاموس

فراس،) 3( أبي .183صديوان

الديوان،) 4( .3/315شرح
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وقيل فيه، الفساد أهل يكمن قولهم: الذي من يخالفـه: هو مـا فيـه أدخلـت إذا األمر هذا في أدغلت
به...ويفسده استترت ما .)1("الدغل

ال الشعري البيت في اللفظة داللة تتغير المعجميلم للمعنى موافق السياقي والمعنى . سابق،

:البرق

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه :)2(وردت

ــةٌ فتن أنــت أم ــدعص ال ذا أم الغصــن ــرأذا ثغ أم ــرق الب ــه قبلت ــذي ال ــا وذي!

السحاب: البرق" الملك به يزجر نور من السماء: والبرق. سوط بروق الـذي: والبرق. واحد
الغ في بروقيلمع وجمعه العربية...يم، في دخيل .)3("البرق

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى السابق، الشعري البيت في اللفظة داللة تتغير . لم

: البيد

قوله في المتنبي عند :)4(جاءت

ــدد عـ ــن مـ ــالكون الهـ ــنقُص يـ البيــــدال مضــــيقُ علــــي منــــه

و بيداء، مفرده جمع الخيل: والبيداء. الفالة:البيداء"البيد فيها يجري المستوية : وقيل. المفازة

فيها شيء ال يحلها...مفازة من تبيد ألنها بذلك المشـرف،: البيداء...سميت المستوي المكان
ال صـلبة، غليظـة إال تراها ال قليل شيء أشرافها و وأقل، يوم ونصف اليوم تقود جرداء الشجر قليلة

و أرض في إال بها...طينتكون شيء ال المفازة .)5("البيداء

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 5/271لسان العروس،. 6/292،291تهذيب المحيط،.7/322وتاج . 3/387والقاموس

اللغة، العربية.2/284ومقاييس وصحاح اللغة .4/1697،وتاج

الديوان،) 2( فراس،. 2/123شرح أبي عند كشاجم،. 276صووردت الخالـدي،وعند. 266صوعند بكـر أبـي
الخالدي،. 47ص عثمان أبي .118صوعند

العرب،) 3( اللغة،: وينظر. 2/66لسان العـروس،. 7/142تهذيب المحـيط،. 6/285وتـاج . 3/219والقـاموس

اللغة، العربية.1/221ومقاييس وصحاح اللغة ص.4/1448،وتاج المحيط، اللغـة،. 36ومحيط .  1/62وقاموس

التعريفا صوكتاب المعاني. 487ت، تلك إلى كهربـائي: البرق: "ويضاف انفجار إثر على السماء في يلمع الضوء
السحاب خاصة. في إشارات بوساطة بعيد آخر إلى مكان من الرسائل نقل جهاز الوسيط،.":والبرق .1/51المعجم

الديوان،) 4( فراس،. 1/266شرح أبي عند كشاجم،.109صوردت أب. 111صوعند صوعند الخالدي، بكر .24ي

العرب،) 5( اللغة،: وينظر. 2/188لسان العروس،. 10/364تهذيب اللغة،.2/308وتاج وتـاج.1/325ومقاييس
العربية وصحاح ص.2/450،اللغة المحيط، . 63ومحيط
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يحلهـا مـن تبيد ألنها البيداء سميت فقد بالسببية، معجمياً اللفظة داللة المعنـىو. تطورت
االسياقي عن السببيةمتطور طريق عن المعجمي . لمعنى

:الحدائق

قوله في المتنبي عند :)1(وردت

ــدائق والحـ الخضـــر للمـــروج امـــا ــرة كثـ ــا خالهـ ــكو ــقيشـ لعوائـ

والحديقة حديقة، مفرده جمع أرض"الحدائق أو حـاجز بهـا وأحـدق اسـتدارت أرض كل
وقيل: الحديقة...مرتفعة ونخل، مثمر شجر ذات أرض بعضـهم: الحديقة: كل وخص والحائط البستان

وقيل والعنب، النخل من الجنّة ال: به يحبس وطئ وكل الماء، تحبس الوادي في تكون حفرة ماءالحديقة
حديقة فهو بطنه في يكن لم وإن الوادي الغدير. في من أعمق الـزرع،: والحديقة. والحديقة من القطعة

االستدارة معنى في حديقة. وكله فهو حائط عليه كان بستان الملتف: الحدائق...وكل والشجر . البساتين

الروض والتفّ: وحديق منه أعشب .)2("ما

با معجمياً اللفظة داللة أوتطورت حـاجز بـه يحيط شجر فيها أرض كل فسميت الستعارة،
حديقةً مرتفعة فهو. أرض السياقي المعنى اأما عن داللتـهمتطور تطورت الذي المعجمي عـنلمعنى

االستعارة طريق عن االستدارة، .معنى

:الحيا

الشعري بيته في المتنبي عند اللفظة :)3(وردت

ــا كالمهـ الريـــاض ــة رائحـ اوذكـــي ــي ــوحتبغ فتف ــا الحي ــى عل ــاء لثن

والخصب: الحيا...المطر: الحيا...الخصب:الحيا" الربيع. المطر األرض: وحيا بـه تحيا ما
الغيث وقيل: الحيا...من األرض، إلحيائه والناس: المطر األرض به تحيا وما .)4("الخصب

ألن بالحيا، المطر سمي فقد بالسببية، معجميا اللفظة داللة ويخصبهاتطورت األرض يحيي . ه

مو السياقي االمعنى عن السببيةتطور طريق عن المعجمي .لمعنى

الديوان،) 1( فراس،. 2/352شرح أبي عند كشاجم،. 12صوردت الخالدي،. 107صوعند بكر أبي .98صوعند

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 4/61لسان العروس،. 3/101تهذيب اللغة،.6/310،309وتاج وتـاج.2/34ومقاييس
العربية وصحاح ص.4/1456،اللغة المحيط، اللغة،. 155ومحيط .  2/172وقاموس

الديوان،) 3( كشاجم،. 1/255،2/346شرح عند الخالدي،. 266صوردت بكر أبي .43صوعند

العرب،) 4( اللغة،. 3/317العين،: وينظر. 4/295لسان المحـيط،.4/155وتهذيب ومقـاييس. 4/323والقاموس
العربية.2/122اللغة، وصحاح اللغة ص.6/2324،وتاج المحيط، اللغة،. 211ومحيط .  2/220وقاموس
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:خروع

قوله في المتنبي عند اللفظة هذه :)1(جاءت

أربــــع وهــــن أنــــت ــروعوواحــــد خـ ــوك والملـ ــع نبـ ــت وأنـ

تحمـل: الخراعة" شجرة وهي لرخاوته، الخروع الشجرة لهذه قيل ومنه الشيء، في الرخاوة
وقيلح التخرع، من مشتق الهندي، السمسم يسمى العصافير بيض كأنه قصـيف: باً نبـات كل الخروع

عشب أو شجر من خروع...ريان يتثنّى ضعيف نبت .)2("وكل

داللة خروعلتطورت لرخاوتهـافظة االسـم بهذا الخروع شجرة سميت فقد أمـا. بالسببية،
فهو السياقي االمعنى عن امتطور باالستعارة،لمعنى بالخروعلمعجمي لينهم في الملوك .فشبه

: دشت

قوله في المتنبي عند : )3(وردت

اآلجــــال عــــدد النفــــوس ــوالإن الطــ األرزن ــت ِلدشــ ــقيا ســ

اللغتين...الصحراء: الدشت" بين اتفاق أو فارسي، الثيـاب...وهو ومن الورق من : الدشت

تع. )4("الدست فارسي أصلها أن خراسان"نيوالصحيح في والية شـيراز...اسم فـي مكـان . اسـم

. )5("الصحراء

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

:ديمة

قوله في المتنبي عند : )6(وردت

ســــالمةٌ فشــــيعتك ارتحلــــت ــدراروإذا مـ ــةٌ وديمـ ــت اتّجهـ ــث حيـ

وقيل: الديمة" سكون، مع يكون خمس: مطر وقيليكون ستة، أو أيام أكثر: ة أو وليلة ...يوماً

الديوان،) 1( .2/220شرح

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 5/49لسان العروس،. 1/162تهذيب المحيط،.5/315وتاج ومقاييس. 3/18والقاموس
العربية.2/170اللغة، وصحاح اللغة ص.3/1203،وتاج المحيط، اللغة،. 226ومحيط .  2/228وقاموس

الديوان،) 3( .3/315شرح

العروس،) 4( العرب،: وينظر. 1/544تاج المحيط،.5/259لسان اللغة،. 1/153والقاموس وتاج.2/277ومقاييس
العربية وصحاح ص.1/249،اللغة المحيط، . 279ومحيط

الفارسية،) 5( المعربات ص: وينظر.78صمعجم المعربة، الفارسية األلفاظ الدشت. 64معجم غيـرجملة: "و الورق
منه المهمل أو العرب،: ينظر" المرتب أسماء . 1/582معجم

الديوان،) 6( .2/86شرح
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يومها وتدوم برق وال فيه رعد ال الذي المطر من .)1("الديمة

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير . لم

:روضة

قوله في المتنبي عند :)2(جاءت

ــيكم إل ــى أدن ــروح ال ــم ش ــان ك ــوُلإذا وقبـ ــةٌ روضـ ــي برحتنـ ــال فـ

الخُضرة: الروضة" ذات الحسن: والروضة. األرض يجتمـع: والروضة...البستان الموضع
نبته يكثر الماء جنبها...إليه إلى أو معها بماء إال روضةً تكون وال وماء عشب : الروضـة...الروضة

السدر ينبت وقيل: والروضة. القاع والعشب، البقل سهل: من ورواب، جراثيم فيه قاع صغارالروضة ة
الماء فيها يستنقع األرض سرار فيها...في الماء الستراضة روضةً سميت الروضة .)3("وكأن

فيها الماء الستراضة روضةً الروضة فسميت باالستعارة، معجمياً اللفظة داللة أمـا. تطورت
م فهو السياقي االمعنى عن المعجميتطور .باالستعارةلمعنى

: سحاب

المتنبي قول في :)4(وردت

ســـحاب عمـــار بـــن بـــدر وعقـــابإنمـــا ثـــواب فيـــه هطـــٌل

و سحابة، مفرده جمع بذلك. الغيم: السحابة"السحاب سميت المطر، عنها يكون التي والسحابة
الهواء في . )5("النسحابها

الهواء في النسحابه سحاباً الغيم فسمي بالسببية، معجمياً اللفظة داللة فقـد. تطورت سياقياً أما
وعقـابت ألوليائه، خير فيه الذي الممدوح حالة عن هنا بالسحاب كنى بالمشابهة، اللفظة داللة طورت

كما والصواعق"ألعدائه، والبرد الماء فيها السحاب المعجمي. )6("أن المعنى عن متطور المعنى .وهذا

العرب،) 1( اللغة،: وينظر. 5/329لسان المحيط،.10/367تهذيب اللغة،. 4/115والقاموس وتاج. 2/316ومقاييس
العربية وصحاح ص.5/1924،اللغة المحيط، . 300ومحيط

الديوان،) 2( الخالدي،. 3/96شرح بكر أبي عند .42صووردت

العرب،) 3( المحيط،.6/262لسان اللغة،. 2/345والقاموس العربيـة.2/459ومقاييس وصـحاح اللغـة ،وتـاج
ص.3/1081 المحيط، . 359ومحيط

الديوان،) 4( فراس،. 1/191،133شرح أبي عند الخالدي،. 206،17صووردت بكر أبي .88،54صوعند

العرب،) 5( اللغة،: وينظر.7/132لسان العروس،. 3/366تهذيب المحيط،.1/294وتاج ومقاييس. 1/84والقاموس
العربية.3/142اللغة، وصحاح اللغة ص.1/146،وتاج المحيط، . 399ومحيط

الديوان،) 6( .1/134شرح
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:الغيث

قوله في المتنبي عند :)1(وردت

لهــم ــت قل ــث الغي ــه إلي هجــرت ــالوا غق ــى ــآبيبإلـ والشـ ــه يديـ ــوث يـ

وقيل: الغيث" والكأل، غيثاً: المطر به ينبت ما سمي ثم المطر ينبـت: والغيث. األصل الكـأل
المطر . )2("من

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

: فالة

قوله في المتنبي عند اللفظة : )3(جاءت

ــا به ــرفن ع ــا م ــالة ف ــاء ظب ــدي ــأف ــبمض الحواجي ــبغ ص وال ــالم الك غ

وقيل: والفالة. المفازة: الفالة" وعزِلت، فُطمت أي خير كل عن فُليت ألنها األرض من : القفر

فيها ماء ال التي الواسعة: وقيل...هي الصحراء كانـت...هي وإن أنـيس، وال بها ماء ال التي الفالة
شيء: الفالة...مكلئة فيها ليس التي .)4("المستوية

فُطمت أي خير كل عن فليت ألنها فالةً المفازة فسميت بالسببية، معجمياً اللفظة داللة تطورت
ذكـر. وعزلت ،كمـا السابق الشعري البيت في فالفالة باالستعارة، الداللة فيه تطورت فقد السياق أما

أنه الديوان، الفالة"شارح بظباء العرب: يريد االستعارة)5("نساء عـنفالمعن. على متطـور السياقي ى
باالستعارة المعجمي .المعنى

الديوان) 1( فراس،. 1/254،173،شرح أبي عند كشاجم،. 108صووردت الخالـدي،. 108صوعند بكر أبي وعند
.86ص

العرب،) 2( العروس،: وينظر. 11/106لسان المحيط،.1/637تاج اللغـة،و. 1/177والقاموس . 4/203مقـاييس

العربية وصحاح اللغة ص.1/289،وتاج المحيط، . 671ومحيط

الديوان،) 3( فراس،. 1/192،169شرح أبي عند كشاجم،. 17صوجاءت .188صوعند

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 11/226لسان المحيط،.11/309تهذيب اللغـة،. 4/377والقاموس . 4/448ومقـاييس

و اللغة العربيةوتاج ص.6/2456،صحاح المحيط، . 702ومحيط

الديوان،) 5( .1/169شرح
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:كافور

المتنبي قول في : )1(وردت

ملكــه مــن البِلــى كفــن دــافوربمــزو الكـ ــه عينـ ــد وإثمـ ــف مغْـ

ينور: الكافور" أن قبل العنب كـافوره: وقيل...كم النبات من شيء كل : والكـافور...وعاء

الطّلعة. الطّلع غطاهـاوعاؤها: كافور أي كفرهـا قد ألنه كافوراً سمي عنها، ينشقّ كـافور...الذي
العنقود: الكرم من جوفه في لما المغطي كـافور: الكافور...الورق من تركّب الطّيب من تجمع أخالط

دريد ابن قال والقـافور: الطلع؛ القَفُـور قـالوا ربمـا ألنهـم عربياً الكافور أحسب : والكـافور...ال

.)2("اإلغريض

فالكافور صحيح؛ بعربي ليس الكافور أن من دريد ابن إليه ذهب مـن"وما يكـون طيب نبت
في ويوجد خفيف، هشّ أبيض خشبه والصين، الهند بحر جبال في ينبت والبابونج، الريحان يشبه شجر

الكافور األصل. أجوافه هندية أبيض) كابور(والكلمة .)3("ولونه

بالسببية اللفظة داللة يغطيهـاتطورت أي الطلعـة، يكفـر ألنه االسم بهذا الكافور فسمي ،.

السياقي اوالمعنى عن المعجميمتطور .لمعنى

:المروج

قوله في المتنبي عند :)4(وردت

ــدائق والحـ الخضـــر للمـــروج ــقمـــا العوائـ ــرة كثـ ــا خالهـ ــكو يشـ

اللغة في والمرج مرج، مفرده جمع وقيل"المروج ذات: الفضاء، أرض ترعـىالمرج كـأل
الدواب الدواب...فيها فيها تُمرج كثير نبت فيها واسعة فيـه: المرج...أرض ترعـى الـذي الموضع
اإلجراء...الخلط: المرج...الدواب .)5("المرج

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

الديوان) 1( فراس،. 2/131،شرح أبي عند كشاجم،. 138صووردت الخالـدي،.  155صوعند بكـر أبـي وعند
الخالدي،و. 73ص عثمان أبي .125صعند

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 13/87لسان العرو. 7/567تهذيب اللغـة،.3/527،526س،وتاج .5/192ومقـاييس

العربية وصحاح اللغة ص.2/808،وتاج المحيط، اللغة،. 785ومحيط .  5/735وقاموس

الفارسي) 3( المعربات العربية،: وينظر. 151،ةمعجم اللغة في الدخيلة األلفاظ .60صتفسير

الديوان،) 4( .2/352شرح

العرب،) 5( اللغة،. 6/120،العين: وينظر. 14/46لسان العـروس،. 8/347،346وتهذيب ومقـاييس.2/99وتاج
ص.5/315اللغة، المحيط، اللغة،. 844ومحيط .  5/779وقاموس
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:المفاوز

قوله في المتنبي عند مفاوز لفظة :)1(جاءت

ــي خيلـ ــاوز المفـ ــت أفنـ ــد ومــــائيولقـ وزادي نلتقــــي أن قبــــل

من اللغة في والمفازة مفازة، مفرده جمع الشـر: الفوز"المفاوز من والنجاة بالخير، ...الظفر

والفوز بالسالمة فتفاءلوا مهلكة المفازة مهلكـة...وأصل ألنهـا بذلك وسميت المفاوز، واحدة والمفازة
وقيل هلك، أي فوز والنجاة: من الفوز من تفاؤالً القفر: المفازة...سميت المهلكـة: والمفـازة...البرية

مفازة قعرٍ وكل التطير، مفـازة...على فهـي فيها ماء ال ليلتين كانت وإذا فيها ماء ال التي ...المفازة

مات إذا الرجل فوز من المفازة .)2("سميت

باالستعارة معجمياً اللفظة داللة فستطورت والنجاة، بالفوز تفاؤال مفازةً الفالة المعنـىو. ميت
االسياقي عن المعجميمتطور .باالستعارةلمعنى

:نرجس

قوله في كشاجم عند اللفظة :)3(جاءت

هــر نثـ ــرجس نـ ــا فيهـ ــيض ــديراوالبـ تقــ ــدر قُــ ــة فضــ ــي فــ

الرياحين" من بالكسر، دخيل: النَّرجِس، وهو . )4("معروف،

نرجس الريـاحين) (narkissos) نركش(الفارسيةفي"لفظة مـن جـنس وهو اليونانية في
جميل أبيض زهره نوع منها نوعاً ستون وله أصفر .)5("زهره

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى اللفظة، داللة تتغير .لم

الديوان،) 1( فراس،. 1/36شرح أبي عند .132صوجاءت

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 11/238لسان العروس،. 10/90،89تهذيب اللغة،.4/68وتاج وتاج.4/459ومقاييس
العربية وصحاح ص. 3/890،اللغة المحيط، اللغة،. 705ومحيط .5/662وقاموس

ص) 3( كشاجم، الخالدي،: ووردت. 293،154ديوان بكر أبي الخالدي،. 103،57صعند عثمان أبي .143صوعند

العروس،) 4( اللغة،: وينظر. 4/256تاج العرب،. 8/483تهذيب ال.14/231ولسان وتاج.2/227محيط،والقاموس
العربية وصحاح ص. 3/934،اللغة المحيط، . 887ومحيط

الدخيلة،) 5( األلفاظ معرب. 73صتفسير وهو التيني هو اللفظة أصل إن المعربـات: ينظر):نركس(ويقال معجـم
.177صالفارسية،
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الوسمي:

المتنبي قول في اللفظة هذه :)1(وردت

ــداً أب ــت خل ال ــص حم ــك من ــت خل ــاكرهإذا ب ــمي الوس ــن م ــقاها س ــال ف

فـي: الوسمي" أثراً فيها فيصير بالنبات األرض يسم ألنه الخريف بعد وهو الربيع، أول مطر
السنة البرد...أول في الخرفي بعد يكون مطر األول: الوسمي...الوسمي الربيع .)2("مطر

أو يكون الذي المطر فسمي بالسببية، معجمياً اللفظة داللة يسـمتطورت ألنه وسمياً الربيع ل
السنة أول في أثراً فيها فيصير بالنبات السياقيو. األرض االمعنى عـن المعجمـيمتطـور لمعنـى

.بالسببية

:وهاد

قوله في المتنبي عند :)3(وردت

حتـــى األكاليـــل فيـــه لبســـنا ووهـــــادهمـــا تالعـــــه لبســـــتها

و وهدة، مفرده جمع والوهدة"الوهاد من: الوهد كأنـهالمطمئن المـنخفض والمكـان األرض
والوهدة الغـائط: حفرة، مـن األرض في دخوالً أشد األرض في وهد ومكان األرض، في تكون الهوة

شيئاً تنبت وال وثالثة رمحان وعرضها حرف، لها .)4("وليس

اللفظة داللة تتغير المعجمي،لم للمعنى موافق السياقي @.والمعنى @

: الياسمين

كشاجم عند قولهوردت :)5(في

ــا كمـ شـــيء بعـــد ــيئا شـ ــمينيـــذبل الياسـ ــرة النظـ ــد بعـ ــذبل يـ

معرب: الياسمين" فارسي .)6(" معروف،

الديوان،) 1( فراس،. 2/119شرح أبي عند .130صووردت

العرب،) 2( اللغة،: وينظر. 15/214لسان اللغة،.9/650تهذيب العربيـة.6/110ومقاييس وصـحاح اللغة ،وتاج
ص.5/2051 المحيط، اللغة،. 970ومحيط .6/910وقاموس

الديوان،) 3( .2/48شرح

العرب،) 4( اللغة،: وينظر. 15/289لسان العروس،. 5/47تهذيب المحيط،.2/543،542وتاج . 1/360والقاموس

العربية.6/147اللغة،ومقاييس وصحاح اللغة ص.2/554،وتاج المحيط، اللغة،. 987ومحيط .  6/929وقاموس

ص) 5( كشاجم، . 309ديوان

العرب،) 6( العروس،: وينظر. 15/318لسان .  9/114تاج
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يفتحهـا: "وقيل وبعضهم مكسورة وسينه معرب وهو يسم وأصله معروف مشموم الياسمين
منصرف غير أنهالياسفيواألصل.)1("وهو أوربـا"مين إلـى البرتوغـال بحارة نقله نحـوفارسي

مستعمل1560سنة وهووهو اللغات جميع في االسم مصـريiasmeبهذا أصله إن وقيل اليونانية في
يلتوي نبات الرائحةوهو طيب أبيض زهره الشجر .)2("على

المعجمي للمعنى موافق السياقي والمعنى ، اللفظة هذه داللة تتغير . لم

والبيئةتحليل: ثانياً الطبيعة :ألفاظ

: صوتياً-1

ص: أجرع ح ص ص، ح .ص

همـا: أدغال صوتيين مقطعين من ص:  تتكون ح ح ص ص، ح المفـردة. ص وصـيغتها
النوع) دغْل( من واحد صوتي مقطع من صص: مكونة ح .ص

صص: برق ح .ص

النوع: بِيد من واحد صوتي مقطع من ص: مكونة ح ح مفردها. ص مـن) بيداء(أما فتتكون
هما ص: مقطعين ح ح ص ح، ح .ص

هي: حدائق مقاطع ثالثة من ص: تتكون ح ص ح، ح ص ح، مكونة) حديقة(مفردها. ص
هي مقاطع ثالثة ص: من ح ص ح، ح ص ح، .ص

ح: الحيا ح ص ، ح .ص

ص: خروع ح ص ص، ح .ص

صص: دشْت ح .ص

ص: ديمة ح ص ح، ح .ص

ص: روضة ح ص ح، ح .ص

هما: سحاب صوتيين مقطعين من ص: تتكون ح ح ص ح، مـن) سحابة(أما. ص فتتكـون
هي مقاطع ص: ثالثة ح ص ح، ح ص ح، .ص

ص: غيث ح ح .ص

اللغة،) 1( الحديثة. 6/937قاموس المعاجم في ويست: "والياسمين الرائحة ذكية أزهاره متسلق صـناعةنبات فـي عمل
العرب،: ينظر" العطور أسماء .    2/1888معجم

ص) 2( العربية، اللغة في الدخيلة األلفاظ ص. 76تفسير الفارسية، األلفاظ .    160ومعجم
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ص: فالة ح ح ص ح، .ص

ص: كافور ح ح ص ح، ح .ص

هما: مروج مقطعين من ص: تتكون ح ح ص ح، مفردها. ص مقطع) مرج(أما من فتتكون
هو واحد ص: صوتي ح .ص

هي: مفاوز مقاطع ثالثة من ص: تتكون ح ص ح، ح ص ح، تتكـون) مفازة(مفردها. ص
هي صوتية مقاطع ثالثة ص: من ح ص ح، ح ص ح، .ص

همـا: نرجس صـوتيين مقطعـين من ص: مكونة ح ص ص، ح الفارسـي. ص أصـلها
العربية):نركش( دخولها سيناً: عند والشين كافاً، الجيم .أبدلت

ص: وسمي ح ص ص، ح .ص

هما: وهاد مقطعين من ص: تتكون ح ح ص ح، مقطعـين) وهدة(مفردها. ص مـن مكونة
هما ص: صوتيين ح ص ص، ح .ص

ح: ياسمين ح ص ح، ص ح، ح . صص

:ياًرفص-2

وزناأللفاظ على جاءت غيث: هي) فَعل(التي دشت، وزنةلفظو. برق، على ) فعل(جاءت

وزنو.بيد: وهي وزن. روضة: هي) فَعلَة(على وزن.ديمة):فعلَة(وعلى .أجرع):َأفْعل(وعلى

لفظةو وزنهناك على (دغْل(:مفردها. أدغال):َأفْعال(جاءت وزن).فعل): . مـروج):فُعـول(وعلى

مروج صيغتها: مفرد علـىةظـولف. حيـا):فَعل(وصيغة. فالة):فَعاة(صيغةوهناك).فَعل: (مرج،
مفردها):فَعال(صيغة وزن: وهاد؛ على وزن).لَةفَع(وهدة، وزنو. سـحاب):فَعـال(وعلى علـى

مفردها):مفاعل( وزنها: مفاوز؛ صيغة).مفالة(مفازة، وزن. وسمي):فَعلي(وهناك ):فعـول(وعلـى

صيغة. خروع ).فَعيلَة(وزنها: حديقة: مفردهاحدائق؛):فعائل(وهناك

الدخيل األلفاظ هيةأما ):فَعلـل(وصـيغة. دشـت):فَعل(غةوصي. كافور):فاعول(صيغة: فصيغها

. ياسمين):فاعليل(و.نرجس

: داللياً-3

داللتها: أوالً تطورت التي :وتتضمن:األلفاظ

وهي المشابهة، طريق عن تطورت سحاب: ألفاظ . األجرع،

السببية طريق عن تطورت الوسمي: ألفاظ فالة، خروع، الحيا، . البيد،



235

داللتها خصصت المفازةالحدا: ألفاظ روضة، . ئق،

داللتها: ثانياً تتغير لم التالية: ألفاظ المفردات :وتتضمن

ا وهاداألدغال، المروج، الغيث، ديمة، .لبرق،

الدخيلة: ثالثا الياسمين: وهي: األلفاظ نرجس، كافور، .  دشت،
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: الرابعالبابنتائج

الت النتائج الفصل هذا من : اليةنستخلص

وهيأوال داللتها، توسعت ألفاظ الثّكل: ـ األصل، الوحي، األصنام، . تعالى،

وهيثانيا داللتها، خصصت ألفاظ إمـام،: ـ أبـاطح، رب،الـرحمن، الخالق، الجبار، اإلله،
محتـد، العقـل، الروح، الدهر، بصائر، البعث، ،الحج التسبيح، رسول، الدين، البيت،

النّ الضريح، . حبالنفس،

ألفاظثالثا باالستعارةـ داللتها ناسـك،: تطورت القـرآن، السـورة، رمضـان، اإلسـالم،
الحالل، ،الشر الجحيم، العمرة، الترتيل، المفازةالخلق،األحراز، روضة، . الحدائق،

وهيرابعا المشابهة، طريق عن تطورت ألفاظ الكفـر،: ـ الضالل، الكعبة، الشرع، السنن،
لحد، سحابالغيب، . األجرع،

السببيةخامسا طريق عن تطورت ألفاظ اليمـين،: ـ مكّة، الغموس، الجن، آية، األنبياء، اهللا،
المـأتم، كفـن، الـرمس، الدنيا، الخلد، الجنة، جهنّم، كفّارة، الفرض، الصالة، الدعاء،

الوسمي فالة، خروع، الحيا، البيد، النعش، . المنايا،

تتغيرسادسا لم ألفاظ الزهـد،: داللتهاـ الحـرم، الحجـر، التوبـة، اإليمان، فاطر، تبارك،
الباطـل، اإلثـم، الصـوم، السـجود، التالوة، اإلحسان، الملكوت، المشاعر، الشّرك،
الفطـرة، العناصـر، الضـمير، الحلم، ،الجِد بدعة، القيامة، الحشر، ثواب، الفحشاء،

البرق، األدغال، نوادب، العدم، الحداد، وهاداألجل، المروج، الغيث، . ديمة،

دخيلسابعا ألفاظ وهناك وهيـ : ة،

األصل: إبليس يونانية العربية):ديابولوس: (لفظة في استخدامها عند تغيير عليها ،طرأ
العربيةالد: أضيفت في ذاته بالمعنى استخدمت وقد الياء، وحذفت والواو، والياء، . ال،

علي: دشت يطرأ لم فارسي، تغييرأصلها .ها

هندي: كافور فاء):كابور(أصلها الباء العربيةأبدلت في ذاته بالمعنى استخدمت وقد ،.

عربية،):نركش(أصلهافارسية:نرجس سيناً الفارسية الشين جيماًأبدلت واستخدمت،والكاف
ذاتها بالداللة العربية . في

األ:الياسمين فارسية لفظة وياسمين(صلوهي واستخدمت) ياسمان تغيير، عليها يطرأ فيلم
ذاتهاالعربية . بالداللة
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:الخاتمة

عنها أسفر التي النتائج أهم استخالص من بد ال البحث هذا ختام هي. في النتائج هذه :أبرز

الداللي: أوالً والدرس اللغوي الدرس بين تصل أساسية حلقة الداللي التطور موضوع ،يشكل

يحيط وما األلفاظ، هذه وحياة ومفرداتها، اللغة ألفاظ دراسة في األساسية القاعدة وتكون

وزوال وتطور، تغير، عوامل من . بها

على:ثانياً الغالبة بعضالسمة األتطور التطوراظلفهذه هذا أن هي كان، فـييحدثغالباً
هذه في المعجمي المدروالمستوى قلمـاسة،المفردات السـياقي المسـتوى أن حين في

فيه مثليحدث المسـتوىتغيير، عـن السياقي المستوى فيها يختلف التي األلفاظ بعض
عنهالمعجمي . فيتطور

داللتهـا:اًلثثا تطورت أخرى وألفاظ الواحد، المعجم في داللتها تطورت األلفاظ بعض هناك
واالختال التباين يبين وهذا وآخر، معجم وآخربين زمن بين اللغة في السـمة. ف وهذه
فمثالً المدروسة، األلفاظ معظم على معجـم: غالبة بـين المدروسة اللفظة داللة تتطور

العروس تاج وبين اللغة تهذيب بين أو اللغة، تهذيب معجم وبين .العين

بـين:رابعاً داللتها تطورت والسياق، المعجم بين داللتها تطورت التي األلفاظ سـياقبعض
وعلى البالط، شعراء من وآخر شاعر بين أي أنوآخر، إال األلفاظ، هذه قلة من الرغم

الـبالط شعراء على آثارها انعكست المرحلة، تلك في واسعة لغوية ثقافة عن يعبر هذا
. الحمداني

ألفاظ:خامساً بأنواعـهالبابمعظم المجـاز طريق عن داللتها تغيرت االسـتعارة،: األول
السببيةال بالتخصـيص،. مشابهة، تغيرت داللتها تغيرت التي األلفاظ من األكثر والنسبة

وبـالعكس المجـرد إلى الحسي من باالنتقال تغيرت وأقلها بالتعميم، األلفـاظ. ثم أمـا
طفيفة تغيرات هي عليها الحاصلة الصوتية والتغيرات وروداً، األقل فهي .األعجمية

ال:سادساً وروداًالثانبابألفاظ أنواعـه وأكثر أيضاً، المجاز طريق عن التغير عليها غلب ي
فاالنتقال والتعميم، التخصيص ثم واالستعارة، لـم. السببية، أيضـاً دخيلة ألفاظ وهناك

والعربية األصل اللغة بين داللتها .تتغير

ال:اًبعسـا ألفاظ االستعبابمعظم ثم والمشابهة، بالسببية داللتها تغيرت والتوسـيعالثالث ارة،
األلفـاظ هـذه من عدد وهناك باالنتقال، داللتها تغيرت ألفاظ هناك وليس والتخصيص،
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العربيـة واللغة األم لغتها بين داللتها تتغير لم دخيلة وألفاظ داللتها، على محافظة بقيت
إليها انتقلت . التي

ال:اًثامن ألفاظ على الغالب السـببابالتطور طريق عن حصل التخصـيص،الرابع ثـم بية،
التعميم ثم والمشابهة، االستعارة، داللتهـا. ويليها تغيرت ألفاظ الفصل هذا في يوجد وال

داللتهـا بقيـت التي األلفاظ من عدد وهناك وبالعكس، المجرد إلى الحسي من باالنتقال
تغيير أي عليها يطرأ أن ل. دون بين داللتها تتغير لم أيضاً الدخيلة األلفاظ غتهـاوكذلك

العربية واللغة .األصلية

بعض:اًتاسع فرقفي هناك يكن لم األلفاظ المعنـىكبيرهذه وبين للفظة السياقي المعنى بين
اللفظة لهذه بـين. المعجمي يكـن لـم اللفظة على الحاصل التغير أن هذا في والسبب

نفسه المعجم في كان بل والسياق، او.المعجم علـى الحاصـل الـداللي أللفـاظالتغيير
العباسـية، للدولـة الحمداني الحكم فترة في الحياة طبيعة فرضتها قوانين بجملة محكوم
وأبرزها الفترة، تلك في العربية الثقافة مع اختلطت جديدة ثقافات فيها ظهرت فترة وهي
عنـد وردت التي الدخيلة األعجمية األلفاظ خالل من واضحة بدت التي الفارسية الثقافة

البال للتوصلشعراء غريبة لغة مع التعامل خالل من البحث، أغنى ما وهو الحمداني، ط
مـن انتقالها عند عليها الحاصل الداللي التغير على لالطالع المفردات، هذه معاني إلى

أخرى إلى التـي. لغة ذاتها بالداللة استعملت الدخيلة، المفردات معظم أن المالحظ ومن
األم لغتها في . تحملها

الصوتية:عاشراً التغييرات بعض عليها طرأ أخرى إلى لغة من اللفظة انتقال والصرفيةعند
جـا التغييرات هذه بعضها، أضافت أو األحرف بعض حذفت النسـجالتي لتوافـق ءت

العربية، أمثلتهاالصوتية :  من

دينار: درهم أستاذ: درخما، فلسفةدستاأ: دنار، جـورب: ، طيلسـان: فيلوسوفي، : كـورب،

قرطقت يلمق: الشان، نارنج: كرته، عسـكر: يلمه، كـافور: نارنك، كـابور،: لشـكر،
. نركش: نرجس

أمثلتها من جديدة، صرفية صيغ ظهرت : وقد

إبليس: إفعيل . بركار: فعالل. فلسفة: فَعلَلة. أستاذ: فُعالل. دينار: فيعال. درهم: فعلَل. إقليم،

كافور: ولفاع. ديباج: فيعال . نرجس: فَعلل. ياقوت،
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لباحـث البـد التي الموضوعات أهم من الداللي، التطور موضوع إن القول من البد وأخيراً
إذ الحاضـر، زمننا وحتى والدتها منذ اللغة، حياة بيان في أهمية من له لما جوانبه ببعض يلم أن اللغة

المراح على يطلع أن اللغة يدرس من لكل بد علـىال طـرأت التـي والتغييـرات بهـا مرت التي ل
المتجـددة اللغـة لهـذه دراسـته فـي بها يمر التي الظواهر من الكثير تعليل يستطيع لكي مفرداتها،

مـن. والمتطورة الكثير شغلت التي اللغة موضوعات أبرز من وسيبقى كان الداللي التطور وموضوع
موضع تزال وال األبحاث، من والعديد وطـالبيالدراسات العلـم دارسـي مـن العديد وتقصي بحث

طريق عن العالم إلى الواسعة العربية ثقافتنا إيصال هي جليلة مهمة عاتقهم على يحملون الذين المعرفة
لغـة فبقيـت بها مرت التي الظروف وكل األزمنة، كل على عصية تزال وما كانت التي العربية لغتنا

أنزله الذي اهللا كتاب ولغة واالندثارالعرب، الضياع من لهم ليحفظها بلسانهم .عليهم



240

والمراجع :المصادر

العربية: أوالً والمراجع : المصادر

تحقيقـ1 قتيبة، ابن الكاتب، بيـروت: أدب األولى، الطبعة الرسالة، مؤسسة الدالي، محمد
1982 .

ترجمةـ2 باي، ماريو اللغة، علم مختار. د: أسس طرابلسأحمد . 1973عمر،

شرحـ3 السكيت، ابن المنطق، هـارون،: إصالح محمـد السالم عبد و شاكر محمد أحمد
مصر الثانية، الطبعة المعارف، . 1956دار

دـ4 اللغوية، القـاهرة. األصوات الثانيـة، الطبعة المصرية، األنجلو مكتبة أنيس، إبراهيم
1963 .

العـ5 رب عن الموقعين مراجعةأعالم الجوزية، قيم ابن سـعد،: المين، الرؤوف عبد طه
القاهرة المتحدة، الفنية الطباعة األول.1968شركة . الجزء

تصـحيحـ6 البطليوسـي، السيد ابن الكتاب، أدب شرح في أفنـدي: االقتضاب اهللا عبـد
بيروت األدبية، المطبعة . 1901البستاني،

صادـ7 دار الزبيدي، العروس، بيروتتاج األولى، الطبعة . هـ1306ر،

الجوهري،ـ8 حماد بن إسماعيل العربية، وصحاح اللغة الغفـور: تحقيقتاج عبـد أحمـد
الط للماليين، العلم دار بيروتعطار، الثانية، . 1979-هـ1399بعة

ترجمـة9 مونان، جورج العشرين، القرن حتى نشأتها منذ اللغة علم تاريخ الـدين: ـ بـدر
حلبالقاس العالي، التعليم وزارة . 1981م،

تحقيقـ10 مكي، ابن الجنان، وتلقيح اللسان األعلـى. د: تثقيف المجلس مطر، العزيز عبد
القاهرة اإلسالمية، . 1966للشؤون

دـ11 الكريم، القرآن ولغة الجاهلي الشعر لغة بين الداللي عـودة،. التطور أبو خليل عودة
األردن المنار، . 1986مكتبة

د12 التاريخي، اللغوي التطور بيـروت. ـ الثانية، الطبعة األندلس، دار السامرائي، إبراهيم
1981 .

د13 وقوانينه، وعلله مظاهره اللغوي التطور المـدني،. ـ مطبعـة التـواب، عبد رمضان
مصر األولى، . 1983الطبعة
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ا14 طوبيا العربية، اللغة في الدخيلة األلفاظ تفسير مصرـ العرب، دار . 1988لعنيسي،

تحقيـق15 األزهري، محمد منصور أبو اللغة، تهذيب الكتـب. د: ـ دار مخميـر، أحمـد
بيروت األولى، الطبعة .2004العلمية،

تحقيق16 الثعالبي، منصور أبو والمنسوب، المضاف في القلوب ثمار الفضـل: ـ أبو محمد
القاهرة .1965إبراهيم،

الحيوان،17 تحقيقـ الطبعـة: الجاحظ، الحلبـي، البابي مطبعة هارون، محمد السالم عبد
القاهرة .1965الثانية،

تحقيق18 جني، ابن الخصائص، بيروت،: ـ الثانية، الطبعة الهدى، دار النجار، علي محمد
الثاني . الجزء

د19 اللغة، علم في دراسات مصر. ـ المعارف، دار بشر، الث1969كمال الجزء . اني،

بيـروتـ20 الرابعـة، الطبعة للماليين، العلم دار الصالح، صبحي اللغة، فقه في دراسات
1970.

بيـروتـ21 الرابعة، الطبعة العربي، الشرق دار األنطاكي، محمد اللغة، فقه في دراسات
1969 .

دـ22 األلفاظ، الثانيـة. داللة الطبعـة المصرية، األنجلو مكتبة أنيس، القـاهرةإبراهيم ،
1963 .

ترجمة23 أولمان، ستيفن اللغة، في الكلمة دور بشر،. د: ـ الشـباب،كمال القـاهرةمكتبة
1962 .

بيـروت24 الثالثـة، الطبعة صادر، دار خالويه، ابن رواية الحمداني، فراس أبي ديوان ـ
2003 .

الخالديين25 ديوان وتحقيق: ـ جمع عثمان، أبي و بكر اللغـةسامي. د: أبي مجمع الدهان،
دمشق . 1969العربية،

شرح26 كشاجم، ديوان بيروت: ـ األولى، الطبعة صادر، دار طراد، . 1997مجيد

شر27 تقديمحـ الجواليقي، الكاتب، القاهرة: أدب القدسي، مكتبة الرافعي، صادق مصطفى
. هـ1350

القسطنطينـ28 الجوائب، مطبعة الخفاجي، الغواص، درة . 1299يةشرح
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ضـبطـ29 العكبري، البقاء أبي شرح المتنبي، ديوان وإبـراهيم: شرح السـقا مصـطفى
بيروت المعرفة، دار شلبي، الحافظ وعبد . األبياري

تحقيق30 فارس، ابن اللغة، فقه في الصاحبي بـدران،: ـ مؤسسـة الشـويمي، مصـطفى
. 1964بيروت

ا31 اللغة أصوات ـ العام األصوات علم دـ القـومي،. لعربية، اإلنماء مركز بركة، بسام
.1988طرابلس

الداللة32 علم دـ الكويت. ، العروبة، دار مكتبة عمر، مختار . 1982أحمد

ف33 الداللة، علم ترجمة. آر. ـ بغـداد: بالمر، المستنصـرية، الجامعـة الماشطة، مجيد
1989 .

ترجمة34 جيرو، بيير الداللة، علم عيا: ـ دمشقمنذر طالس، دار . 1988شي،

ترجمة35 لوبالن، وريمون جرمان كلود الداللة، علم الفاضـل،: ـ دار لوشن، الهدى نور
.1994دمشق

الكتـابـ36 اتحـاد الجليـل، عبد منقور العربي، التراث في ومباحثه أصوله الداللة علم
دمشق 2001العرب،

د37 والتطبيق، النظرية بين الداللة علم الطبعة.ـ الجامعية، المؤسسة الكراعين، نعيم أحمد
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د38 العربي، الداللة علم دمشق. ـ األولى، الطبعة الفكر، دار الداية، . 1985فايز

د39 العربي، والمعجم الداللة علم غطاشـة،. ـ داود و الفي حسين و شريفة أبو القادر عبد
د األولى، الطبعة الفكر، . 1989مشقدار

د40 العربية، اللغة فقه العربي اللسان علم أ. ـ دار مجاهـد، الكـريم الطبعـةعبد سـامة،
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بيـروتـ52 لبنـان، مكتبـة الجرجاني، الشريف محمد بن علي العالمة التعريفات، كتاب
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البحث في الواردة األلفاظ فهرس

الالصفحةاللفظة الداللي عليهاالتطور حاصل

داللتها175أباطح تطورت

داللتها75اإلبريق تطورت

داللتها176إبليس تطورت

داللتها144األبي تطورت

تتغير52اإلتاوة داللتهالم

تتغير76األثافي داللتهالم

داللتها195اإلثم تتغير لم

داللتهاتطورت224أجرع

داللتها216األجل تتغير لم

تتغير69جأحدا داللتهالم

داللتهاتطورت189األحراز

داللتها189اإلحسان تتغير لم
داللتها144األدب تطورت

تتغير224األدغال داللتهالم

داللتهاتطورت91األردية

داللتهاتطورت99األري

داللتها99آزاد تتغير لم

داللتهاتطورت64أستاذ

داللتهاتطورت41أسرة

داللتهاتطورت83أسفاط
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داللتهاتطورت153اَألسل

داللتهاتطورت176اإلسالم

داللتهاتطورت150األسير

داللتهاتطورت145أشم

داللتهاتطورت207األصل

داللتهاتطورت177أصنام

داللتهاتطورت69األطالل

داللتها41األقارب تتغير لم

تهاداللتطورت27اإلقليم

داللتهاتطورت171اإلله

داللتهاتطورت177إمام

داللتهاتطورت28أمة

داللتهاتطورت129األمير

داللتها76إناء تتغير لم
داللتهاتطورت178األنبياء

داللتهاتطورت129أنصار
داللتها145َأنَفَ تتغير لم

داللتهاتطورت42األهل
هاداللتتطورت42األواصر

داللتهاتطورت52أيادي

داللتهاتطورت178أية

داللتها179يمانإ تتغير لم

داللتها195باطل تتغير لم
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داللتهاتطورت100باقالء

داللتهاتطورت91بخنق

تتغير207بدعة داللتهالم

تتغير225البرق داللتهالم

تتغير76بركار داللتهالم

تتغير100البرني داللتهالم

داللتهاتطورت107البريد

داللتهاتطورت77بساط

داللتهاتطورت208بصائر

تتغير130البطاريق داللتهالم

داللتهاتطورت198البعث

داللتهاتطورت29دالبل

تتغير120البم داللتهالم

داللتهاتطورت153البنود

داللتهاتطورت31البيت

داللتهاتتطور179البيت
داللتهاتطورت225البيد

داللتهاتطورت130البيعة

داللتهاتطورت131التّاج

تتغير171تبارك داللتهالم

داللتهاتطورت53تبذير

داللتهاتطورت190ترتيل

تتغير154ترس داللتهالم
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داللتهاتطورت190التسبيح

داللتهاتطورت172تعالى

تتغير191التالوة داللتهالم

تتغير180توبة داللتهالم

داللتهاتطورت216الثكل

تتغير110الثّمل داللتهالم

داللتهاتطورت199ثواب

داللتهاتطورت92ثوب

داللتهاتطورت172جبار

داللتهاتطورت154جحفالً

داللتهاتطورت196الجحيم

تتغير208الجد داللتهالم

عتتغير145دالج داللتهالم

داللتهاتطورت92جلباب

تتغير83الجمان داللتهالم

داللتهاتطورت180الجن

داللتهاتطورت199الجنّة

داللتهاتطورت196جهنّم

داللتهاتطورت93الجورب

داللتهاتطورت154الجوشن

داللتهاتطورت117حانة

داللتهاتطورت111الحباب

داللتهاتطورت77بلالح
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داللتهاتطورت191الحج

داللتهاتطورت64الحجام

تتغير181الحجر داللتهالم

داللتهاتطورت226الحدائق

تتغير217الحداد داللتهالم

تتغير155حراب داللتهالم

تتغير150الحرب داللتهالم

تتغير181الحرم داللتهالم

داللتهارتتطو155الحسام

تتغير200الحشر داللتهالم

داللتهاتطورت32الحضارة

داللتهاتطورت131الحالحل

داللتهاتطورت200الحالل
داللتهاتطورت131الحلفاء

داللتهاتطورت93الحلل

تتغير209الحلم داللتهالم

داللتهاتطورت100حلو
داللتهاتطورت226الحيا

داللتهاتطورت173الخالق

داللتهاتطورت32الخدر

داللتهاتطورت84الخدم

تتغير43خدن داللتهالم

داللتهاتطورت53الخراج
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داللتهاتطورت111الخرطوم

داللتهاتطورت227خروع

داللتهاتطورت156الخضارم

داللتهاتطورت156خطّية

داللتهاتطورت201الخُلْد

داللتهاتطورت209الخلق

داللتهاتطورت43الخليط

داللتهاتطورت132الخليفة

داللتهاتطورت43الخليل

داللتهاتطورت112الخمر

داللتهاتطورت156خميس

داللتهاتطورت112الخندريس

تتغير70داثر داللتهالم
داللتهاتطورت33الدار

داللتهاتطورت84الدر

داللتهاتتطور157درق
تتغير54الدرهم داللتهالم

تتغير121دستان داللتهالم

تتغير121الدستبان داللتهالم

تتغير77دستيجة داللتهالم

تتغير227دشت داللتهالم

داللتهاتطورت192الدعاء

تتغير157الدالص داللتهالم
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داللتهاتطورت93الدمقس

تتغير70دمنة تهادالللم

تتغير118الدن داللتهالم

داللتهاتطورت209الدنيا

داللتهاتطورت210الدهر

داللتهاتطورت29الدولة

تتغير85الديباج داللتهالم

تتغير227ديمة داللتهالم

داللتهاتطورت181الدين

داللتهاتطورت54الدينار

داللتهاتطورت132الديوان

داللتهاتطورت44الذرية

تتغير146الذّمر داللتهالم

داللتهاتطورت133الرئيس

داللتهاتطورت113الراح

داللتهاتطورت118الراووق

داللتهاتطورت173رب

داللتهاتطورت33الربع

داللتهاتطورت174الرحمن

داللتهاتطورت55الرزق

داللتهاتطورت182الرسول

تتغير55الرشوة داللتهالم

تتغير56الرفد داللتهالم
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داللتهاتطورت217رمس

داللتهاتطورت182رمضان

داللتهاتطورت44الرهط

داللتهاتطورت34الرواق

داللتهاتطورت210الروح

داللتهاتطورت228روضة

داللتهاتطورت101الزاد

تتغير158الزغف داللتهالم

داللتهاتطورت45الزفاف

داللتهاتطورت119الزقّ

تتغير183الزهد داللتهالم

داللتهاتطورت94زي

داللتهاتطورت45الزيارة
داللتهاتطورت78ستائر

داللتهاتطورت85سجنجل

تتغير192السجود داللتهالم

داللتهاتطورت228سحاب

داللتهاتطورت133السراة

داللتهاطورتت87سراج

داللتهاتطورت158السرايا

داللتهاتطورت86سرير

داللتهاتطورت113السالف

داللتهاتطورت46السالم
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داللتهاتطورت134السلطان

داللتهاتطورت79سلّم

تتغير146السميذع داللتهالم

داللتهاتطورت183السنن

داللتهاتطورت158السنّور

داللتهاتطورت183وراتالس

داللتهاتطورت79سوط

داللتهاتطورت56السوق

داللتهاتطورت134السياسة

داللتهاتطورت135السيد

داللتهاتطورت57الشاكد

داللتهاتطورت197الشر
داللتهاتطورت119شراب

داللتهاتطورت184الشرع
تتغير184الشّرك داللتهالم

داللتهاتطورت135الشريف

داللتهاتطورت113الشّمول

داللتهاتطورت146شيمة

داللتهاتطورت114صبوح

داللتهاتطورت119صحب

داللتهاتطورت79صحن

داللتهاتطورت46الصديق

داللتهاتطورت114الصرف
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داللتهاتطورت57صفقة

داللتهاتطورت107الصقال

داللتهاتطورت192الصالة

داللتهاتطورت115صهباء

داللتهاتطورت46الصهر

داللتهاتطورت159الصوارم

تتغير193الصوم داللتهالم

داللتهاتطورت217ضريح

داللتهاتطورت197الضالل

تتغير211الضمير داللتهالم

داللتهاتطورت34الضياع

داللتها48الضيف تطورت

داللتهاتتطور47الطارق
تتغير120طاسات داللتهالم

داللتهاتطورت101الطبرزد

داللتهاتطورت65الطبيب

تتغير102طرخون داللتهالم
تتغير65الطرس داللتهالم

داللتهاتطورت159طليعة

داللتهاتطورت94طيلسان

تتغير218العدم داللتهالم

داللتهاتطورت147عراعر

داللتهاتطورت160رالعساك
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داللتهاتطورت160العضب

داللتهاتطورت115العقار

داللتهاتطورت211العقل

داللتهاتطورت102علقم

داللتهاتطورت35العمارة

داللتهاتطورت193العمرة

داللتهاتطورت30العواصم

داللتهاتطورت160العوالي

داللتهاتطورت115غبوق

داللتهاتطورت151غزو

تتغير135الغطريف داللتهالم

داللتهاتطورت185الغموس

داللتهاتطورت57الغنى

داللتهاتطورت211الغيب

تتغير229الغيث داللتهالم

تتغير174فاطر داللتهالم

تتغير197الفحشاء داللتهالم

داللتهاتطورت102الفرصاد

تهاداللتطورت194الفرض

تتغير212الفطرة داللتهالم

داللتهاتطورت229فالة

داللتهاتطورت35فلسفة

65الفناء

161

داللتهاتطورت
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داللتهاتطورتفيلق

داللتهاتطورت136القائد

داللتها185القرآن تطورت

تتغير95قرطق داللتهالم

داللتهاتطورت116قرقف

داللتهاتطورت136القرم

داللتها47القرى تطورت

داللتهاتطورت137القريع
داللتهاتطورت137القصور
تتغير35القطان داللتهالم

داللتهاتطورت161القالع

داللتهاتطورت138القمقام

داللتهاتطورت116القهوة

داللتهاتطورت103قوت

تتغير201القيامة داللتهالم

لتهادالتطورت138القيل

داللتهاتطورت80الكأس

داللتهاتطورت230كافور

داللتهاتطورت162الكتائب

داللتهاتطورت58الكساد

داللتهاتطورت186كعبة

داللتهاتطورت194كفارة

داللتهاتطورت198الكفر
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داللتهاتطورت218كفن

داللتهاتطورت117كميت

داللتهاتطورت80الكوب

داللتهاتطورت151واءالأل

داللتهاتطورت219لحد

داللتهاتطورت175اهللا

داللتهاتطورت103لُهنه

داللتهاتطورت121اللهو

تتغير58اللهى داللتهالم

داللتهاتطورت219مأتم

تتغير147ماجد داللتهالم

داللتهاتطورت59المال

داللتهاتطورت86ماوية

تتغير162المجانيق داللتهالم

داللتهاتطورت212محتد

داللتهاتطورت117المدام

تتغير81مدية داللتهالم

داللتها147المروءة تتغير لم

تتغير230المروج داللتهالم

داللتهاتطورت81مزادة

داللتهاتطورت81المسد

مسمار

المشاعر

82

186

تتغير داللتهالم

دال تتغير لتهالم
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داللتهاتطورت162المشرفية

داللتهاتطورت163المغافر

تتغير36المغاني داللتهالم

داللتهاتطورت231مفاوز

داللتهاتطورتالمقام

داللتهاتطورت187مكّة

داللتهاتطورت138الملك

تت187الملكوت داللتهالم غير

داللتهاتطورت219المنايا

داللتهاورتتط37المنزل

داللتهاتطورت139المولى

تتغير104النارنج داللتهالم

داللتهاتطورت187ناسك

داللتهاتطورت163النَّبل

تتغير164نجاد داللتهالم

داللتهاتطورت220نحب

تتغير231نرجس داللتهالم

داللتهاتطورت48النسب

داللتهاتطورت108النسج

تتغير164النّشّاب داللتهالم

تتغير59النشب داللتهالم

داللتهاتطورت220النعش

داللتهاتطورت213نفس
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داللتهاتطورت60النقد

تتغير221نوادب داللتهالم

تتغير60الهبة داللتهالم

تتغير48الهدية داللتهالم

تتغير122الهزج داللتهالم

اداللتهتطورت139الهمام

داللتهاتطورت152الهيجاء

داللتهاتطورت188الوحي

داللتهاتطورت140الوزير

داللتهاتطورت82الوساد

داللتهاتطورت232الوسمي

داللتهاتطورت49الوصية

داللتهاتطورت30الوطن

داللتهاتطورت152الوغى

تتغير60الوفر داللتهالم

هاداللتتطورت31الوالية

تتغير232وهاد داللتهالم

تتغير232الياسمين داللتهالم

تتغير87الياقوت داللتهالم

داللتهاتطورت82اليراع

تتغير95اليالمق داللتهالم

داللتهاتطورت188اليمين


